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 nye praktikcentre åbnede den 
1. september. De er fordelt over 
hele landet og skal ifølge Under-
visningsministeriet forbedre kva-
liteten i skolepraktikken, så fle-
re unge får en erhvervsuddan-
nelse. Praktikcentrene er pla-
ceret på 50 af landets erhvervs-
skoler og skal levere skoleprak-
tik til 46 forskellige uddannelser 

og dermed hjælpe elever, der ikke har en ordinær praktikplads hos en ar-
bejdsgiver. Meningen er så at kombinere skolepraktikken med kortere el-
ler længere praktikforløb hos en arbejdsgiver.

Forud har gået en række forsøg. Vi beskrev et af dem i forrige nummer 
af Uddannelsesbladet.

I juni var cirka 6.000 elever i skolepraktik.

Elever får en million
Der skal være mere elevdemokrati på ungdomsuddannelserne. Det mener 
seks elevorganisationer, som har fået en million kroner af Undervisnings-
ministeriet til en kampagne. Elever og elevråd skal have bedre information 
og uddannelse samt styrke erfaringsudvekslingen på tværs af uddannelser-
ne. Bag kampagnen står bl.a. Erhvervsskolernes Elev-Organisation, EEO.

MinistEriuM fik navn tilbagE

Undervisningsministeriet hedder nu igen Under-
visningsministeriet. Efter regeringsrokaden den 
9. august, hvor dagtilbud for børn rykkede over 
til Social-, Børne- og Integrationsministeret, røg 
børn uden for skolerne også ud af Christine An-
torinis ministertitel.

Efterlønspræmie reddet
Højesteret har talt: Selv om ens arbejdsliv bliver stoppet af en arbejdsska-
de før pensionsalderen, behøver man ikke at gå glip af sin efterlønspræ-
mie. Man kan nemlig i nogle tilfælde få den mistede præmie erstattet af ar-
bejdsgiveren eller dennes forsikringsselskab.

Sagen handlede om en fynsk arbejder, der faldt ned fra en gangbro og 
læderede sin skulder, så han blev tvunget til at gå på efterløn, næsten fire 
år før han havde planlagt. Dermed gik han glip af sin efterlønspræmie. By-
ret og landsret afviste, at han kunne få erstattet præmien, men fordi sa-
gen var principiel, fik arbejderen lov til at prøve i Højesteret, som sagde, at 
den "mistede efterlønspræmie (...) måtte sidestilles med mistet erhvervs- 
indtægt ved opgørelsen af erhvervsevnetab". Og derfor skulle erstatnin-
gen også dække dette tab.

Jobcentre er hurtigere 
end private aktører
Private aktører er længere om at få de ledige i job 
end kommunale jobcentre, og det er en dårlig for-
retning: Samfundet mister 11.000 kroner per le-
dig ved at benytte de private aktører. Det viser en 
analyse, som KORA har lavet for Rigsrevisionen.

En ledig, der får hjælp af en privat aktør, går 
arbejdsløs to uger længere end en ledig, der får 
hjælp af det kommunale jobcenter.

- Det, man sparer ved at bruge de private aktø-
rer, står ikke mål med det, man taber. Der ville være 
en samfundsmæssig gevinst på omkring 11.000 
kroner per henviste ledig, hvis private aktører var 
lige så effektive, som de kommunale jobcentre, si-
ger seniorforsker i KORA, Lars Skipper, som står 
bag analysen.

Andre aktører har i mere end ti år været an-
vendt i beskæftigelsesindsatsen parallelt med de 
kommunale jobcentre og den statslige arbejds-
formidling, AF.

- Forventningen har været, at de private aktører 
var mere effektive, fordi de havde en viden og en 
række kompetencer, som jobcentrene ikke havde. 
Men vores undersøgelse viser altså, at den forvent-
ning ikke holder stik, siger Lars Skipper.

KORAs undersøgelse er den første herhjem-
me, som sammenligner udgifter og effekter ved at 
bruge private aktører eller kommunale jobcentre. 
Beregningerne viser, at det samfundsøkonomiske 
underskud ved at benytte private aktører i alt løber 
op i 350-400 millioner kroner på et år.

50

Af lucAS vAgn engell
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REGERINGEN HAR FREMLAGT sit forslag til finanslov for 
2014 og kalder det for ”Danmark i vækst og balance”.

Regeringen har hele tiden understreget behovet for 
uddannelse: flere unge på erhvervsuddannelserne, kom-
petenceløft til de mest udsatte unge og mere efterud-
dannelse til de kortuddannede.

Derfor så Uddannelsesforbundet som så mange an-
dre med spænding frem til regeringens finanslovsfor-
slag for 2014. Ville regeringen nu endelig for alvor be-
gynde at satse på uddannelse – ikke bare i ord, men 
også i handling?

VI MÅ KONSTATERE, at vi endnu en gang blev skuffet 
- dybt skuffet. Og vi vil bruge alle vore kræfter på at på-
virke den endelige finanslovsaftale i en mere gunstig 
retning til gavn for alle dem, der har brug for eller må-
ske endda er afhængige af mere og bedre uddannelse, 
hvis de skal sikres en varig plads på arbejdsmarkedet.

På AMU havde vi håbet, at man ville rulle nogle af de 
tidligere besparelser tilbage. AMU er ved at forbløde, og 
bliver der ikke iværksat ekstraordinære tiltag, vil AMU 
om få år være en saga blot. Samtidig med at det dan-
ske samfund i de kommende år kommer til at mangle 
kvalificeret arbejdskraft og får et overskud af kortud-
dannede og ufaglærte, som der ikke er job til. AMU skal 
have vilkår, der gør det interessant for virksomhederne 
at benytte kurserne. Samtidig skal det være muligt for 
AMU-udbyderne at afvikle uddannelserne med en for-
nuftig økonomi.

På produktionsskoleområdet regner man med så 
mange færre elever, at der her kan spares 135 millioner 
kroner. Det er dog paradoksabelt, når der endnu ikke er 
etableret en fleksuddannelse, som kunne være en mu-

lighed for de unge, der ikke er parat til at gå den slagne 
uddannelsesvej. Samtidig ser vi kommuner, som for at 
spare penge, sender de unge på egne projekter, som 
åbenbart er billigere end et produktionsskoleophold.

Regeringen satser stort på en reform af erhvervsud-
dannelserne – men det skal tilsyneladende ske ved, at 
man skal finde pengene i skolernes egne kasser. Det 
holder simpelthen ikke, at man laver store taxameter-
besparelser, samtidig med at man har store forventnin-
ger til, at en reform af erhvervsuddannelserne kan vende 
mange års tilbagegang i søgningen. Alle parter udtaler, 
at det er katastrofalt at så få unge søger ind på erhvervs-
uddannelserne – både for de unge, for erhvervslivet og 
for samfundet som helhed. Og så vil man alligevel ikke 
bruge de nødvendige penge på at sætte gang i den kom-
mende reform af erhvervsuddannelserne.

Den tidligere aftalte besparelse på 200 millioner kro-
ner på danskuddannelserne for udlændige slår igennem 
nu til stor skade for de ordinære danskuddannelser, og 
voksenuddannelsesstøtten (SVU) bliver målrettet til 
personer med højst en kort videregående uddannelse. 

ALT I ALT meget få lyspunkter i et forslag til finanslov 
for 2014, hvor vi havde håbet på, at regeringens udtalte 
satsning på uddannelse endelig havde slået igennem.

Uddannelsesforbundet vil arbejde målrettet på bedre 
vilkår for de nævnte områder – set med uddannelses-
briller til gavn for den enkelte, erhvervslivet og i sidste 
ende den danske økonomi.

Af Børge Pedersen,  
næstformand i 
Uddannelses- 
forbundet
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt 
fremmøde i a-kassens kontakttid. 

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1. · 5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Esbjerg
Skolegade 81, 3. · 6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 · 8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1. · 9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 · 1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 70 10 00 18. 

Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    

innovation vs. 
fornyElsE
"Fornyelse er, når du tager rene underbukser på. Innova-
tion er, når du begynder at bruge dem som dørslag, hue, 
eller på anden vis finder helt ny anvendelse for dem."

(Susanne J. Lassen på Facebook i tråd om fornyelse vs. innovation)

Ideer og problemer søges
EVA - Danmarks Evalueringsinstitut - er i gang med at udvikle nye værktøjer, så hvis du 
står og mangler noget, som EVA kan hjælpe med, så modtager de gerne tips og ideer. Det 
kan være værktøjer, der gør din hverdag nemmere, for eksempel en guide til at lave et godt 
spørgeskema, en læsevejledning til tabeller i rapporter eller en video om, hvordan man in-
terviewer unge mennesker. Det kan også være, at du står med et tilbagevendende problem 
i hverdagen , som du tænker, at EVA kunne finde et redskab til at mester, for eksempel 
hvordan man laver den gode undervisningsevaluering eller henter brugbar statistik på net-
tet. Eller noget helt syvende. Og du må også meget gerne fortælle EVA om et godt værk-
tøj, som andre kan have glæde af. Læs mere på eva.dk

kan man tilbagekalde en opsigelse? 
Kan man som medarbejder tilbagekalde en opsigelse, der allerede er mod-
taget af virksomheden? Ja, siger Højesteret - hvis opsigelsen ikke har "vir-
ket bestemmende for arbejdsgiveren".

En fredag modtog en arbejdsgiver en medarbejders opsigelse med en 
måneds varsel. Men samme dag modtog medarbejderen arbejdsgiverens 
opsigelse med fire måneders varsel. Dagen efter meddelte medarbejde-
ren, at opsigelsen var tilbagekaldt. Spørgsmålet var så, om medarbejderen 
var bundet af sin egen opsigelse - eller om medarbejderen kunne tilbage-
kalde den, og dermed være berettiget til fire måneders opsigelsesvarsel i 
stedet for en måned.

Ifølge Højesteret er der relativt vid adgang til at tilbagekalde opsigel-
ser, hvis det sker hurtigt, og inden opsigelsen har virket bestemmende for 
arbejdsgiverens dispositioner. Tilbagekaldelsen må heller ikke være til væ-
sentlig ulempe for arbejdsgiveren, som for eksempel hvis samarbejdsfor-
holdet var ødelagt.

I denne sag mente Højesteret ikke, at medarbejderens opsigelse hav-
de nået at virke bestemmende for arbejdsgiveren, og heller ikke, at ansæt-
telsesforholdet havde lidt væsentlig skade. Derfor fik medarbejderen med-
hold i, at opsigelsen kunne tilbagekaldes, så arbejdsgiveren var bundet af 
opsigelsesvarslet på fire måneder.

Ifølge FTF er dommen interessant, fordi det ikke er sjældent, at en med-
arbejder siger op i affekt og bagefter fortryder. Men selv om man "i ret ud-
strakt grad" kan tilbagekalde en opsigelse, bør man som udgangspunkt gå 
ud fra, at man vil være bundet af den. Det gælder i hvert fald, hvis arbejds-
giveren har nået at slå stillingen op eller indgå aftaler med rekrutterings-
bureauer eller lignende. Under alle omstændigheder skal tilbagekaldelsen 
ske hurtigt - formentlig inden for et døgn eller to. Kilde: FTF

Af lucAS vAgn engell

50.000
tekster til (ord)blinde
Ordblinde og synshandicappede elever og studerende på 
SU-berettigede uddannelser har fået adgang til et støø-
re, bedre og mere lettilgængeligt netbibliotek med cirka 
50.000 titler. Det er 20.000 flere end hidtil. Det er Notas 
netbibliotek www.e17.dk - Nationalbibliotek for menne-
sker med læsevanskeligheder - der er blevet opdateret. 
Tidligere skulle man henvende sig flere forskellige ste-
der for at få tekster i et lettilgængeligt format, men nu er 
det samlet i en indgang.



Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

begyndersystemer
til dU3 

Modul 1: På vej til dansk
Modul 2: Videre mod dansk

til dU2

Modul 1: Vi taler dansk 1

ny Udgave 
med ekstra 

hjælp 
til Udtalen

“på allerhøjeste
kvalitetsniveau...”

“vil sætte nye  
kvalitetsstandarder  
for grundbøger i dansk  
som andetsprog”.

Af anmeldelse fra Uddannelsesbladet 4/2012

solgt til 

sprogkUrser 

i mange 

lande

alle bøger dækker ministeriets 3 obligatoriske  
emner for modulet:

•	 Arbejde
•	 Uddannelse
•	 Hverdagsliv	/	medborgerskab

gratis til bøgerne på www.synope.dk

•	 Lydfiler	til	praktisk	udtaletræning
•	 Stort	udvalg	af	supplerende	øvelser	
•	 Rettenøgle	for	selvstændigt	arbejde	
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undervisningsministeriet tvivler tilsy-
neladende på, at de lokale bestyrel-
ser selv kan finde ud af at lave re-

sultatkontrakter med direktørerne på lan-
dets erhvervsskoler og VUC'er. Den 27. juni 
har ministeriet nemlig sendt et såkaldt be-
myndigelsesbrev til bestyrelserne med be-
sked på, hvad de skal vægte ved lokale bo-
nusaftaler med direktørerne.

To forudsætninger skal være til stede, 
for at direktørerne kan få del i en ekstra-
ramme på op til 80.000 kroner: De skal ar-
bejde målrettet på at prioritere og planlægge 
lærernes arbejdstid, ”så lærerne anvender 
en større del af deres arbejdstid sammen 
med eleverne ved undervisningen”, og de 
skal sætte ind mod frafald, hedder det fra 
centralt hold. Og det selv om skolerne er 
selvejende institutioner, der i princippet selv 
skal kunne finde kriterier for tildeling af eks-
tra løn, så det svarer til det lokale område, 
muligheder og behov.

I Uddannelsesforbundet er man forar-
get over, at ministeriet på den måde blan-
der sig i de lokale lønforhandlinger og be-
gynder at foregribe ændringerne i lærer-
nes nye arbejdstidsregler, der ellers først 
skal træde i kraft den 1. august næste år.

- Man skulle overlade det til ledelsen 
og medarbejderne lokalt at vurdere, hvor-
dan man får tilrettelagt den bedste kvali-
tet i undervisningen og får det bedste ar-

bejdsmiljø, siger Uddannelsesforbundets 
formand Hanne Pontoppidan.

Hun frygter konsekvenserne af budska-
bet i den centrale styring: Opfordringen til 
at lade en lønbonus afhænge af mere un-
dervisning gør det meget nærliggende at 
tro, at der så skal forberedes mindre – hvil-
ket alt andet lige vil gå ud over kvaliteten.

- Man forsøger med alle midler at billig-
gøre den offentlige sektor uden hensyn til, 
hvad det må få at kvalitative konsekvenser, 
siger Hanne Pontoppidan.

Næse til arbejdsgiverne
Undervisningsministeriets fremgangsmåde 
er nærmest ren copy-paste fra 2009. Også 
her forsøgte ministeriet fra centralt hold at 
styre de lokale forhandlinger om resultat-
løn og lønbonus til direktørerne. Dengang 
endte sagen i en faglig voldgift. CFU, der 
forhandler overenskomster for lærere i sta-
ten, mente, at det stred imod både ånden 
og ordene i en såkaldt fælleserklæring om 
rammerne for, hvordan resultatlønnen for di-
rektørerne kunne forhandles lokalt – nem-
lig uden central styring. Erklæringen var 
underskrevet af finansministeren som ar-
bejdsgiver og endte som del af protokolla-
tet ved overenskomstforhandlingerne. Men 
knap var blækket på arbejdsgivernes un-
derskrift tørt, før de handlede stik modsat 
og med en skrivelse til bestyrelserne på er-
hvervsskolerne i praksis forsøgte at styre 
de lokale forhandlinger om løn til direktø-
rerne – også dengang i form af et bemyn-
digelsesbrev. Heri var der også bonusløn til 
lederne, hvis de kunne få lærerne til at un-
dervise mere. Det fik Hanne Pontoppidan 
til dengang at sige til Uddannelsesbladet, 
at hun håbede, ”at ministeriet anerkender, 
at sovjetlignende tilgang ikke er i overens-
stemmelse med de aftaler, vi har indgået”.

Den faglige voldgift, som CFU rejste 
sagen for, mente også, at finans- og un-
dervisningsministerierne skulle blande sig 
udenom. I kendelsen fra 2010 – hvor man 
i øvrigt måtte have hjælp fra opmænd, da 

Få lærerne 
til at arbejde 
mere – og få 
ekstra løn!
I 2009 forsøgte 
Undervisningsministeriet at 
styre de lokale lønaftaler for 
direktører på erhvervsskoler 
og VUC. Ministeriet forsøgte 
at gøre en lønbonus betinget 
af, at lederne fik lærerne til at 
arbejde mere, og det fik det en 
næse for i en faglig voldgift. 
Men nu prøver ministeriet igen.

{  Af Dorthe PlechInger }



parterne ikke selv kunne blive enige – hed-
der det: ”Finansministeriet, Personalestyrel-
sen (nu Moderniseringsstyrelsen, red.) og 
Undervisningsministeriet, Institutionssty-
relsen, skal anerkende, at der er sket brud 
på CFU-forliget 2008 og AC-forliget ved 
Institutionsstyrelsens udsendelse af skri-
velse om bemyndigelse til at indgå resul-
tatlønskontrakt og af retningslinjer for an-
vendelse af resultatløn for ledere ved selv-
ejende uddannelsesinstitutioner”.

Klar tale: Her er en næse, arbejdsgivere! 
Og med den afgørelse satte Undervisnings-
ministeriet sig tilsyneladende på hænderne 
igen. I hvert fald er der i det næste bemyn-
digelsesbrev herfra i december 2011 om 
en ekstraramme kun knyttet to mere over-

ordnede hensigtserklæringer til udbetalin-
gen af bonus. Dermed var det op til de lo-
kale bestyrelser selv at finde de kriterier 
for tildelingen, der var relevante for netop 
deres skoler.

Pædagogisk baseret bonus
Så kom arbejdsgivernes lockout dette forår, 
der også handlede om at skrue op for læ-
rernes undervisningstid, og det nok så be-
kendte regeringsindgreb, der lagde rammerne 
til rette for, at det kunne ske. Og kun cirka to 
måneder efter har Undervisningsministeriet 
så sendt et nyt bemyndigelsesbrev til besty-
relserne i en meget skærpet tone a la 2009.

Igen gøres direktørernes bonus efter 
ekstrarammen afhængig af, at de får læ-

rerne til at undervise mere. Det hedder di-
rekte, at ”ministeriet ønsker at inspirere til, 
at bestyrelserne bruger resultatkontrakten 
til at drage nytte af, at aftalebindingerne på 
lærernes arbejdstid er væk”. 

Hanne Pontoppidan understreger, at 
Uddannelsesforbundet selvfølgelig ingen 
ret har til at blande sig i direktørernes løn. 
De forhandlinger skal ske lokalt. Men hun 
anbefaler dels tillidsrepræsentanterne at 
holde fast i, at de nye arbejdstidsregler for 
lærerne først træder i kraft 1. august næ-
ste år, og dels at de er med til nøje at over-
veje, hvilke lønparametre der bedst under-
støtter den lokale drift og de lokale mål.

- Men det bør ske ud fra en pædagogisk 
tilgang, siger hun. *

resultatløn 
Der er to muligheder for at give ekstra bonus til direktørerne i en resultatkontrakt: en basis- og 
en ekstraramme.

Bestyrelsen beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstraramme eller kun basisrammen.  
Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå resultatkontrakt med øverste leder.

Hvis man vælger at give bonus efter basisrammen – fra 40.000 til 80.000 kroner – er det ifølge mi-
nisteriets bemyndigelsesbrev en forudsætning, at krav om blandt andet mere undervisning opfyldes.

Scan koden, og få fem 
gode råd, som kan 
hjælpe jer i gang. 

De fleste får indimellem ondt i nakke, skulder eller ryg. Når det 
sker, har du bedst af at være aktiv og bevæge dine muskler og led 
– også selv om det gør ondt. Det viser forskningen.

ONDT I
NAKKEN?  

Bevæg dig ind på jobogkrop.dk og se,
hvad I kan gøre på arbejdspladsen.



I foråret – midt under lærerlockouten – henvendte 
Det Radikale Venstre sig til den svenske arbejds-
markedsforsker, professor Anders Kjellberg fra So-

ciologiska Institutionen på Lund Universitet. Partiet ville 
vide, hvordan det fungerede, efter at de svenske lære-
res arbejdstidsregler var blevet afskaffet i 1999. Sva-
ret fra de svenske lærere var klart: Gör inte som os!

Erfaringerne i Sverige er på næsten alle områder 
dårlige, efter at de svenske lærere blev kommunalt an-
sat i 1999 med en arbejdstidsmodel uden fastlagt norm 
for undervisning og forberedelse.

- Den forandring, som staten i Danmark vil gen-
nemtvinge i forhold til lærerne, er allerede gennemført 
i Sverige. Det skete ad frivillighedens vej, men lærer-
organisationerne fortryder det i dag, lyder det fra An-
ders Kjellberg på baggrund af samtaler med Lärarnas 
Riksförbund, der i dag ville ”ønske, at der stadig fand-
tes en aftale” med en fast norm.

Det svar blev også givet til Det Radikale Venstre.
"Hele situationen på skolens område er karakteri-

seret af konflikt og bristet tillid, efter den kommunali-
sering af skolen, der skete i 1990’erne. De sår er ikke 
lægt endnu”, lød det videre til Det Radikale Venstre på 
partiets spørgsmål om, hvordan forholdet mellem de 
svenske lærere og deres arbejdsgivere er i dag – næ-
sten 14 år efter ændringen.

Og Kjellberg selv kommer med følgende, samlende 
konklusion: ”De svenske læreres løn halter i dag kraf-
tigt efter den øvrige lønudvikling. De svenske lære-
res status er lav. Der kræves et meget lavt gennem-
snit (låga antagningspoäng) for at blive optaget på læ-
rerhøjskolerne, ligesom mange svenske lærere ikke er 
uddannede”.

Det kan alt i alt bedst beskrives som en ret klar ad-
varsel mod at begå den samme fejl i Danmark. Men det 
valgte de radikale politikere at overhøre – eller de tog 
det i hvert fald ikke med i overvejelserne, da de sam-
men med den øvrige regering greb ind i lærerkonflik-
ten og med et lovindgreb afskaffede de fastlagte nor-
mer for opdeling af undervisnings- og forberedelses-
tid for danske lærere.

Lotte Rod, der er undervisningsordfører for Det Ra-
dikale Venstre i Folketinget, forklarer det med, at det 
er et radikalt princip at lytte, før partiet beslutter sig:

- Det har vi selvfølgelig også gjort i denne sag. 
Vi kontaktede den svenske forsker for at høre, om vi 
kunne lære af de svenske erfaringer – om der var no-
get, vi skulle passe på og være opmærksomme på, hvis 
vi indførte ændrede arbejdstidsregler og en ny skole-
reform. Men at de svenske lærere var imod ligesom de 
danske, kom ikke bag på os. Så ud fra et helhedssyn, 
hvor vi lyttede til mange parter, besluttede vi alligevel 
at gennemføre de nye regler, siger hun.

De svenske lærere havde faktisk en arbejdstidsaftale 
a la den danske indtil den 31. december 1999. Lærer-
nes arbejdstid var fra centralt hold fastlagt i en forde-
ling mellem undervisningstid og forberedelsestid. Afta-
len blev dog afskaffet, efter at de svenske skoler over-
gik fra staten til kommunerne, da der i 1995 var flertal 
for at afvikle den over en femårig overgangsperiode.

Det var arbejdsgiverne, der krævede det, men både 
de store lærerforbund – Lärarnas Riksförbund og Lärar-
förbundet – sagde dengang ja til ændringen. Lærerne 
tog sig godt betalt for ændringen, forklarer Anders Kjell-
berg, men fra Lärarnas Riksförbund har han i dag fået 
den melding, at det var et rigtig dårligt træk, som man 
”ikke har set noget godt komme ud af”. En besked, han 
altså gav videre til de radikale.

Lotte Rod fra Det Radikale Venstre er dog ikke i 
tvivl om, at afskaffelsen af faste regler for lærernes 
arbejdstid var og er det rigtige at gøre:

- Med reformen har vi lagt frihed ud på den enkelte 
skole for at skabe en bedre skole. Og så tror jeg på, at 
lærerne også i sidste ende får en bedre og mere spæn-
dende arbejdsdag, siger hun. *

GÖR INTE SOM OS!
{  Af Dorthe PlechInger }
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Det radikale venstre blev under forårets lockout advaret 

af de svenske lærere mod at afskaffe faste normer for 

undervisnings- og forberedelsestid. Men partiet valgte 

sammen med de øvrige regeringspartier at se bort fra de 

svenske erfaringer.
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"Den danske model": 
 Så hvad gør vi nu?
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De usædvanlige overenskomstforhandlinger og lockouten 
i foråret satte for alvor spørgsmålstegn ved, om den danske 
model dur på det offentlige område. Blandt andet er det 
økonomiske magtforhold skævt, og forligsinstitutionen viste 
sig tilsyneladende kun at kunne fungere, hvis begge parter vil 
forliges. Men hvad er alternativet? Og hvor realistisk er andre 
modeller?

{  Af Dorthe PlechInger -  tegnIng: nIelS PoulSen }

 N
ormalt er der lidt give and take over 
et overenskomstresultat. Og begge 
parter kan næsten altid finde lidt 
trøstende at sige om selv et ma-
gert resultat. Men lærerorganisati-
onerne følte ved OK-13 hele forlø-

bet og regeringsindgrebet som et voldsomt over-
greb. Forløbet demonstrerede meget tydeligt, at den 
danske model har nogle indbyggede ubalancer, når 
det gælder magtforholdet på det offentlige område.

Men hvad er alternativet? Er der reelt en anden 
forhandlingsmodel end den, der har kendetegnet 
det danske arbejdsmarked igennem mere end 100 
år på det private arbejdsmarked og cirka 40 år på 
det offentlige?

Det forsøger vi her at give nogle af de bud på 
ved at se på nogle af de modeller, der blev nævnt 
før, under og efter lockouten i foråret. Vi beskri-
ver  modellerne med fordele og ulemper, og vi har 
bedt ph.d.-stipendiat Nana Wesley Hansen, der er 
arbejdsmarkedsforsker på FAOS under Køben-
havns Universitet, til med en til fem stjerner at give 
sit bud på, hvor realistiske de er - jo flere stjerner, 
jo mere realistisk.

Tre hovedproblemer
Der er især nævnt tre hovedproblemer med den 
danske model på det offentlige område.

For det første er arbejdsgiverne fra det politi-
ske system. Det vil sige, at de har en dobbeltrolle 
som både arbejdsgiver og politisk myndighed, og 
det kan have betydning, når man som politiker har 
en dagsorden, der forudsætter bestemte overens-
komstvilkår. Ved OK-13 lagde regeringen for ek-
sempel ikke skjul på, at et opgør med arbejdstids-
aftalerne var en forudsætning for den "modernise-
ring" af den offentlige sektor, man ønskede. Des-
uden skulle overenskomsterne være med til at fi-
nansiere en folkeskolereform. Denne dobbeltrolle 
betyder, at arbejdsgiverne kan lade forhandlinger 
med en modvillig modpart kuldsejle og få sin vilje 
igennem politisk via et lovindgreb.

For det andet koster konflikter kun penge for 
lønmodtagerne. På det private arbejdsmarked ta-
ber begge parter penge på en konflikt: lønmodta-
gerne får ingen løn, og arbejdsgiverne kan ikke af-
sætte deres produkter. Derfor ligger der et pres på 
begge parter. På det offentlige område tjener ar-
bejdsgiverne derimod penge for hver dag, de spa-
rer løn til strejkende eller lockoutede medarbejdere.

For det tredje dur forligsinstitutionens værktøjer 
kun, hvis parterne vil forliges. Det betød i foråret, at 
forligsmand Mette Christensen måtte give op, fordi 
arbejdsgivernes krav var ultimativt. KL’s chefforhand-
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ler Michael Ziegler sagde lige ud til Politiken, at ”arbejdstidsregler er et enten eller. Enten har du dem, eller også 
har du dem ikke. Det kan ikke deles midt over. Og derfor har forligsmand Mette Christensen ikke kunnet præstere 
en mæglingsskitse”. Samtidig har der fra flere sider været rejst kritik af, at den egentlige ophavsmand til master-
planen er finansministeren, men at Mette Christensen ikke har bemyndigelse til at tvinge ham til at være med i de 
reelle og forpligtende forligsforhandlinger. Han har i stedet kunnet sende sine administrative forhandlere af sted. *

fem altErnativEr
1. En overenskomst baseret på lov a 

la den tjenestemandslov, som ”den 
danske forhandlingsmodel” afløste 

i begyndelsen af 1970’erne på det offent-
lige område - eller en faglig voldgiftsmodel. 
Det vil sige, at løn- og aftaleforhold bliver 
fastsat i loven af det eksisterende flertal i 
Folketinget og uden mulighed for strejke 
eller lockout - og hvis der er uenigheder, 
kan sagen afgøres i en faglig voldgift. En 
voldgift består normalt af en opmand, der 
udpeges af Arbejdsretten, samt fire med-
lemmer, hvoraf de to udpeges af lønmod-
tagerne og de to andre af arbejdsgiverne. 
Blandt andre arbejdsmarkedsforsker Hen-
ning Jørgensen fra Aalborg Universitet har 
nævnt denne mulighed.

fordele:
Man behøver ikke at bruge tid og energi på 
at få indflydelse på egne arbejdsforhold – 
løn- og arbejdstid bliver vedtaget i Folketin-
get, og uenigheder tager domstolen sig af.

Man undgår dyre strejker og lockouter 
– de er i hvert fald ulovlige.

Et regeringsflertal kan få magt, som det 
har agt: Man kan vedtage en overenskomst, 
der understøtter den politiske vej uden for 
meget fikumdik.

ulemper:
Det er imod den danske model, som den 
har udviklet sig, hvor man har kunnet for-
handle sig frem til løsninger, som begge 
parter har følt sig forpligtet på at føre ud i 
livet. Dermed har vi i forhold til mange an-
dre lande haft relativt få konflikter og et ro-
ligt arbejdsmarked.

Hvor realistisk er denne model?
    

nana Wesley hansen: Denne model har jeg 
meget svært ved at forestille mig vil vinde 
gehør i arbejdsmarkedspolitiske kredse, hvor 
den danske aftalemodel generelt fremhæ-
ves positivt på tværs af politiske skel. Po-
litisk bestemte løn- og arbejdsmarkedsvil-
kår ved lov kan også gøre det sværere at 
gennemføre nødvendige reformer. Det de-
monstreres tydeligt af nogle af de heste-
kure og dramatiske reformeringer af løn og 
arbejdsvilkår, som de kriseramte sydeuro-
pæiske lande gennemgår i disse år.

2. Den svenske model: deling af det 
politiske og administrative led i 
forhandlingerne. I Sverige blev de 

offentlige forhandlere i staten, Arbetsgivar-
verket, koblet fra resten af forvaltningen i 
1994. Arbejdsgiverforeningen skulle være 
betalt og styret af medlemsvirksomhederne 
og ikke statsbudgettet. I Sverige er der tradi-
tion for, at lederne af statslige virksomheder 
bliver udnævnt af regeringen, med lederen 
af Arbetsgivarverket er som den eneste ud-
nævnt direkte af medlemsvirksomhederne. 
Med andre ord er der konstrueret en distance 
mellem politikerne og de statslige virksom-
heder, og retten til at forhandle er overført 
og varetaget af en organisation, der funge-
rer så selvstændigt som muligt. Det er også 
en del af systemet, at hver enkelt ansat har 
en lovfæstet ret til at aftale individuel løn, og 
at de statslige virksomheder selv må bære 
udgifterne for de lønstigninger, de forhand-
ler. Med andre ord: De har en samlet ramme, 
hvor løn, drift, lokaler eller andre udgifter skal 

dækkes inden for budgettet. Samtidig er der 
indført lokale lønnævn, der skal tage sig af 
uenigheder og tvister. På det kommunale 
område er det arbejdsgiverorganisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
som forhandler med Lärarförbundet (TCO) 
og Lärarnas Riksförbund (Saco) om løn og 
arbejdsvilkår. Der er ikke tradition for, at sta-
ten griber ind i forhandlingerne på det stats-
lige område, og på det kommunale område 
er SKL ”endnu mere uafhængig af staten”, 
skriver den svenske arbejdsmarkedsforsker, 
professor Anders Kjellberg, Sociologiska In-
stitutionen fra Lunds Universitet til Uddan-
nelsesbladet.

fordele:
Forhandlingerne er i princippet ikke under-
lagt skiftende politiske dagsordener, men 
kører uafhængigt af dem.

ulemper:
Spørgsmålet er, om det i praksis er mu-
ligt, hvis regeringen har andre planer, der 
forudsætter bestemte ok-vilkår? Det si-
ger fx arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mai-
land fra FAOS.

Hvor realistisk er denne model?
    

nana Wesley hansen: En sådan model kunne 
måske være interessant for både de offent-
lige og private aftaleparter, da den er i tråd 
med den danske models norm om at holde 
politik så vidt muligt ude af forhandlingerne. 
Men systemets vægt på lokal løndannelse 
vil være svært spiseligt for flere offentlige 
lønmodtagerorganisationer og kunne må-
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ske også blive en udfordring for regeringen i 
forhold til at holde en stram styring af udgif-
terne på de offentlige finanser, som følge af 
EU’s budgetkrav. Modellen ville altså skulle 
tilpasses stærkt og kan være med til at ak-
tualisere allerede eksisterende problemer 
om især lokal løndannelse mellem de of-
fentlige aftaleparter.

3. Mere magt til Forligsinstitutio-
nen: De beføjelser, forligsmanden 
eller -kvinden har i dag, er for få 

og svage, har det lydt under lærerlockouten. 
Dels har forligskvinde Mette Christensen 
ikke kunnet tvinge den egentlige ”dukke-
fører”, finansminister Bjarne Corydon, til at 
dukke op i forligsinstitutionen, så forhand-
lingerne blev mere forpligtende. Dels kan 
hun ikke tvinge noget igennem, hvis et krav 
er ultimativt fra den ene part. Arbejdsmar-
kedsforsker Henning Jørgensen fra Aal-
borg Universitet sagde umiddelbart efter 
regeringsindgrebet, at forligsinstitutionen 
har brug for ”flere muskler”, og at den skal 
kunne tvinge en mæglingsskitse igennem, 
”så det ikke længere er politikerne, der af-
slutter konflikten”. Arbejdsmarkedsforsker 
Jørgen Steen Madsen fra FAOS, der blandt 
andet har skrevet om forligsinstitutionens 
rolle sammen med Jesper Due, er dog ikke 
enig i, at forligsmanden ikke har muskler. 
Det er fx forligsmanden, der bestemmer, 
hvem der må anses for at have det nød-
vendige mandat til at indgå i mæglings-
processen, ”og som sådan kan hun sand-
synligvis godt beslutte at indkalde finans-
ministeren”, siger han til Uddannelsesbla-
det. Og hvad med magten – skal hun kunne 
tvinge en mæglingsskitse igennem, selv om 
den ene part ikke er enig i udspillet? Her-
til lyder svaret fra Jørgen Steen Madsen, 
at hun ifølge loven suverænt har kompe-
tencen til at fremsætte mæglingsforslag, 
”men praksis er altså blevet, at noget så-
dant ikke har gang på jorden, hvis den ene 
part direkte modsætter sig. At forligsman-
den har kompetencen betyder dog, at hun 
kan lægge et pres på parterne”. Med andre 
ord: Mette Christensen kan faktisk banke 
en af modparterne på plads, men praksis 
er, at hun ikke gør det. Så bør praksis æn-
dres på området?

fordele:
Forligsinstitutionen er historisk betragtet 
som en uvildig, respekteret og anerkendt 
del af den danske forhandlingsmodel. For-
ligsmanden kan gennem tætte forhandlin-
ger med parterne få et større kendskab til 
begge siders ønsker, og dermed er der større 
sandsynlighed for, at begge parter kan gen-
kende sig selv i en mæglingsskitse. Samti-
dig bliver overenskomstforhandlingerne alt 
andet lige mere forpligtende for alle parter, 
hvis den egentlige offentlige arbejdsgiver, 
finansministeren, er med i forhandlingerne.

ulemper:
Dele af den danske model, hvor parterne 
selv forhandler sig frem til en løsning, bliver 
sat ud af kraft, og der kan blive sat spørgs-
målstegn ved selve forligsmanden som neu-
tral institution, hvis han fremsætter et for-
slag, som den ene part ikke kan goutere.

Hvor realistisk er denne model?
    

nana Wesley hansen: Det er en løsning, som 
ikke er modelomstyrtende, men som må-
ske mest af alt handler om en forandring i 
praksis. I dette tilfælde syntes praksis dog 
at være tæt forbundet med den legitimitet, 
som forligsinstitutionen har som konflikt-
mægler. Jeg tror ikke på, at det vil være i 
denne del af modellens maskinrum, at der 
vil blive justeret, med mindre forligsinstitu-
tionen selv peger på problemer.

4. Stærkere sammenhold i organi-
sationerne: Arbejdsmarkedsfor-
skere både fra FAOS i København 

og CARMA i Aalborg har sagt, at lærernes 
kamp i foråret blev svækket af manglede 
opbakning fra resten af fagbevægelsen: 
”Fagbevægelsen kunne have presset me-
get hårdere på, hvis man etablerede sym-
patikonflikter. Så det handler også om, at 
der ikke har været noget sammenhold i fag-
bevægelsen, der måske kunne have givet 
et andet udfald,” sagde Flemming Ibsen for 
eksempel til Information.

fordele:
Man ville være en betydelig mere magtfuld 
modpart til arbejdsgiverne og derved let-

tere kunne få sine krav igennem – eller for-
korte en konflikt ved hjælp af fx sympati-
konflikter på meget ubekvemme områder. 
Det ville også være sværere at spille grup-
perne ud mod hinanden med krav, der kun 
tilgodeså den ene gruppe, hvis holdningen 
var ”én for alle”.

ulemper:
Der er reelle interessekonflikter mellem de 
forskellige grupper, hvoraf nogle har lave, an-
dre mellem og høje lønninger - hver gruppe 
med sin faglige identitet, status og særlige 
interesser at hæge om. Kan man for ek-
sempel forlange, at lavtlønnede skal gå til 
kamp eller i sympatikonflikt for, at de højt-
lønnede får mere? Allerede lige efter over-
enskomstforhandlingerne i foråret viste in-
teressemodsætningerne sig, da FTF sagde 
god for regeringens tillidsreform, mens Læ-
rernes Centralorganisation og FOA sagde 
nej. FOA's formand Dennis Kristensen trak 
sig af samme grund som formand for for-
handlingsfællesskabet OAO, fordi man her 
bakkede tillidsreformen op: ”Der er ingen dy-
bere mening i, at man vil fortælle de offent-
ligt ansatte om tillid som kulturforandrende 
initiativ – og så samtidig giver dem bølle-
bank med deres arbejdsforhold og arbejds-
tidsbestemmelser,” lød hans begrundelse.

fem altErnativEr nana Wesley hansen 
Ph.d.-stipendiat, arbejds-
markedsforsker på Forsk-
ningscenter for Arbejds-
markeds- og Organisati-
onsstudier (FAOS) på Kø-
benhavns Universitet
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Hvor realistisk er denne model?
    

nana Wesley hansen: Solidariteten er svag i øje-
blikket, hvor der ikke er meget at vinde i løn eller 
andre goder, og konfliktkassen hurtigt kan blive 
tømt. Derfor synes denne model urealistisk lige 
nu. Men man har faktisk set eksempler på, at man 
har kunnet finde konsensus blandt organisatio-
nerne før i tiden. De offentlige organisationer for-
handler jo i vidt omfang i store koalitioner, hvilket 
vidner om, at man et stykke ad vejen faktisk er i 
stand til at styrke egen position gennem samar-
bejde over for de stærke offentlige arbejdsgivere. 
Her kan de faglige organisationer i hvert fald selv 
gøre noget, hvis de vil have forandringer.

5.Den danske model fortsætter. OK-13 vendte 
op og ned på nogle ting, og måske har 
parterne fået et wake up call samt en op-

visning i, hvad man kan forvente og på den bag-
grund ruste sig bedre. Det er i hvert fald et bud fra 
arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand fra FAOS. 
Han er fortaler for, at man ikke bør bruge dette for-
løb til helt at skrotte modellen, selv om det har væ-
ret ”tydeligt, at magtforholdet ved overenskomst-
forhandlinger i den offentlige sektor er i arbejdsgi-
vernes favør”, og at det nu har vist sig, at hvis ”ar-
bejdsgiverne vil have noget igennem, har de red-
skaberne til det”. Og arbejdsmarkedsforsker Flem-
ming Ibsen har sagt til Information, at lærerkonflik-
ten har været unik: ”Men det betyder ikke, at vi er 
vidne til et brud med den danske model. Der er sna-
rere tale om en normalisering, og at magtbalancen 
er tippet til arbejdsgivernes fordel”.

Hvor realistisk er det, at Den danske model 
fortsætter?

    
nana Wesley hansen: Det mest sandsynlige sce-
narie. Det er klart, at der er nervøsitet blandt nogle 
af de offentlige organisationer over, om det næste 
gang skulle blive dem, der skal finansiere en poli-
tisk reform. Men jeg tror ikke, at nogen er rede til 
at kaste egen indflydelse over bord. Alt andet lige 
giver modellen fortsat den bedste mulighed for dia-
log mellem arbejdsgivere og lønmodtagere og til at 
finde forhandlede løsninger. Det mest sandsynlige 
er, at den danske model vil udvikle sig med tiden, og 
at elementer fra nogle af de nævnte modeller kan 
komme i spil. Men modellen har faktisk altid ud-
viklet sig – hvilket også er dens helt store styrke. *

  Andre alternativer

1. 
 
Den norske model blev i foråret indirekte nævnt af FTF’s for-

mand Bente Sorgenfrey, da hun opfordrede til at se på, hvordan man 
forhandler på det offentlige område i andre nordiske lande. Men i 
Norge, hvor fx akademikerne er organiseret i flere forskellige hoved-
organisationer og ikke som i Danmark og Sverige i én, skeler denne 
højtuddannede gruppe også til den ”uafhængige” svenske model for 
at frigøre sig fra den faste grundløn på det statslige område. De øvrige 
hovedsammenslutninger i den statslige sektor har ”ingen væsentlige 
indvendinger mod nutidens forhandlingsmodel” og en mere ”kollekti-
vistisk” tankegang, mener forskningskoordinator, cand.polit. Kristine 
Nergaard fra den norske arbejdsmarkedsforskningsinstitution Fafo.

Det, der adskiller sig i den norske model, er forligsinstitutionens 
rolle. Som Nergaard siger er ”mæglerens rolle anderledes og arbejds-
giverne har nok været mindre agressive” end i Danmark. I Norge kan 
riksmekleren fx fremlægge en mæglingsskitse, selv om ikke alle grup-
per har godkendt den. Skitsen kan forkastes af en, flere eller alle or-
ganisationer uden afstemning. Riksmekleren kan ikke kræve afstem-
ning eller kæde afstemninger sammen for forskellige organisationer. 
Det er tidligere sket, at et flertal har vedtaget et forslag, mens én af 
hovedsammenslutningerne er gået i strejke.

2. 
 
Politisk lobbyisme, dvs. at man som fagforening i højere grad 

allierer sig med partier i folketinget for at gøre opmærksom på ønsker 
og krav og på den måde skaber alliancepartnere ved et regeringsind-
greb som det i foråret. Ulempen er, at man bliver nødt til at forholde 
sig til de andre politiske dagsordener i partiet også. Kan man som or-
ganisation stå inde for dem?

3. 
 
Den portugisiske model, hvor staten ikke kan lockoute, er også 

blevet nævnt af FTF’s formand Bente Sorgenfrey i et tv-interview. En 
sådan model skulle skabe bedre magtbalance, men blev hurtigt skudt 
til hjørne af bl.a. arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen; hvis arbejds-
giverne ikke kan lockoute, må lønmodtagerne heller ikke kunne strejke, 
”og så er vi helt væk fra den danske model”, lød hans argument.

4. 
 
En samlet solidarisk strejkefond for alle faglige organisatio-

ner vil i højere grad kunne stå op imod arbejdsgivernes økonomiske 
”overmagt”, men er i samme boldgade som forslag 4 med samme for-
dele og ulemper. *
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Udgivelsen indeholder tankevækkende og letlæselige 
noveller opdelt i følgende emner:

 Being different/bullying   Relationship

 Discrimination  War or survival

 Psychologically different   Identity

 Children-parent

Der er oplæsning af teksterne ved native speakers og lytte-
øvelser i form af paneldiskussioner ved engelsksprogede 
unge . Novellerne perspektiveres ved sagprosa tekster og 

caseopgaver. Der er interaktive opgaver til træning af 
ordforråd og grammatik, og mange varierede mundtlige 
og skriftlige øvelser. 

Udgivelsen henvender sig til 8-10 klassetrin.

Alastair Henry
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| 50 original tekster | 320 sider | eBog
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 Manners and respect  Friends and bullies

 Children and parents  Singles and couples

Til teksterne er der opgaver om læse- og kommunika tions-
strategier, informationssøgning, anvendelsesoriente ret 
grammatik, skriftlighed og mundtlig præsentation.
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Udgivelsen henvender sig til niveauerne F, E og D på avu, 
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Lisbeth Jakobsen
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til download | 120 illustrationer | 1200 ord forklaringer | ca. 360 
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uddannelse er et af regeringens 
helt store indsatsområder, men 
det er svært at få øje på i forsla-

get til finanslov for 2014. Skoler og ud-
dannelsesinstitutioner skal fortsat spare 
på budgetterne, for ifølge forslaget vil 
skolernes taxametertilskud også fremad-
rettet blive reduceret med to procent om 
året frem til 2017. Pengene bruges til en 
”omstillingsreserve til omprioriteringer og 
nye initiativer på undervisningsministeri-
ets område”. I forbindelse med forhand-
lingerne om finansloven i efteråret 2013, 
vil der blive taget stilling til, hvordan pen-
gene i omstillingsreserven skal bruges.

Regeringen har i forslaget sat en milli-
ard kroner af til at gennemføre den kom-
mende erhvervsskolereform over de næste 
fire år. Af milliarden er kun 300 millioner 
kroner "nye penge", mens de 700 millio-
ner stammer fra en reserve, som blev af-
sat på sidste års finanslov, og som endnu 
ikke er blevet brugt. Men da erhvervssko-

lerne samtidig får reduceret deres taxa-
metertilskud, er der reelt ikke tale om ret 
mange ekstra penge.

En ny fleksuddannelse optræder ikke 
særskilt i finanslovsudspillet, men skal 
forhandles sideløbende med erhvervsud-
dannelsesreformen i efteråret. Pengene 
skal også tages fra den milliard, regerin-
gen har sat af til erhvervsskolereformen.

AMU bløder fortsat
Heller ikke i dette finanslovsforslag var 
der nogen redningskrans til arbejdsmar-
kedsuddannelserne (AMU), som har væ-
ret under hårdt pres de seneste år. De 
ekstraordinære takstforhøjelser fra i år 
er ikke ført videre, og med den generelle 
takstreduktion på to procent ser det sort 
ud for økonomien på de i forvejen hårdt 
trængte AMU-centre.

I foråret forhandlede regeringen en 
ny dagpengereform på plads, som blandt 
andet skal finansieres af besparelser på 
danskuddannelserne. Besparelserne er 
med i finanslovsforslaget for 2014, og 
her fremgår det, at regeringen regner 
med at spare i gennemsnit 200 millioner 
kroner om året de næste fire år, primært 
ved fremover at tilbyde udenlandske ar-
bejdere, studerende og au pairer en in-
trodanskuddannelse, frem for den ordi-
nære danskuddannelse.

Lidt ekstra penge er det dog blevet til. 
I forlængelse af forårets lovindgreb, har 
regeringen afsat 64 millioner kroner år-
ligt i 2014 og 2015 til samarbejde mellem 
lærere og ledere om kompetenceudvik-
ling på de frie skoler, ungdoms- og vok-
senuddannelser og produktionsskoler. *

 finanslov 2014:

Finanslovsforslag 
uden uddannelses-
ambitioner 
nedsættelse af 
taxametertilskuddene 
hele vejen rundt, ingen 
specifik finansiering 
af en f leksuddannelse, 
og besparelser på 
danskuddannelserne  
og AMU. Der er ikke 
mange lyspunkter på 
uddannelsesområdet i 
regeringens finanslovs- 
udspil.

 {  Af SIgne lukoWSkI }

formand:

Det hænger 
overhovedet 
ikke sammen

- Jeg er rystet over, at regeringen 
igen og igen understreger behovet 
for, at flere unge tager en erhvervs-
uddannelse, at vi skal have et kom-
petenceløft for de mest udsatte samt 
en øget efteruddannelsesindsats til 
de kortuddannede, og så præsente-
rer sådan et finanslovsforslag. Det 
hænger overhovedet ikke sammen. 
Man har ukritisk videreført VKO's 
grønthøsterbesparelser, siger hun.

Hanne Pontoppidan undrer sig 
over, at regeringen tilsyneladende 
vil gennemføre et omfattende ud-
dannelsesløft, men ikke vil bruge 
penge på det:

- AMU, som alle ved er ved at for-
bløde, får atter fjernet penge. Den 
stort anlagte reform af erhvervsud-
dannelserne og den nye fleksuddan-
nelse er åbenbart selvfinansierende, 
hvis man skal tro finanslovsforsla-
get. Og produktionsskolernes mu-
lighed for at bygge bro til erhvervs-
uddannelserne forringes markant. 
Man kan kun sidde hovedrystende 
tilbage og spørge til, hvad der lige 
blev af alle regeringens ambitioner 
om et massivt uddannelsesløft til 
den danske befolkning. *

I uddannelsesforbundet 

er formand Hanne 

Pontoppidan uforstående 

over for de mange 

besparelser, regeringen 

vil gennemføre på 

uddannelsesområdet.
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Berliner Leben iBog® er en tysk grundbog til brug efter 
basisundervisning. 

I Berliner Leben 1 spænder teksterne fra niveau F til D. 
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Elke Meierjohann 

iBog® Berliner Leben 1 berlinerleben.systime.dk: 150 interaktive opgaver 
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Tysk basisgrammatik iBog® giver eleverne et kendskab 
til de grundlæggende regler i tysk grammatik og kan 
derfor bruges fra begyndere til let øvede.

De forskellige typer af øvelser støtter elevernes færdig-
hedstræning og dækker over korte oversættelser og 
flere typer interaktive opgaver. Tysk basisgrammatik 
giver med sit interaktive indhold op til en kreativ og 
differentieret undervisning.

Karin Hammargren og Christina Kroon

iBog® tyskbasis.systime.dk: 5 skriveøvelser | 25 oversættelsesopgaver 

| 70 interaktive opgaver | 52 paragraffer som præsenterer sætningsled, 
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Engelsk Grundgrammatik iBog® indeholder mange 
interaktive opgaver og udnytter det elektroniske medie 
til detaljeret og pædagogisk feedback. Den indeholder 
rettevejledning og vejledende oversættelser til oversæt-
telsesopgaverne.

De grammatiske regler gennemgås i form af spørgs-
mål og svar, der imødekommer elevernes undren over 
sproglige strukturer. 

Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen
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Jørgen Sams har været vejleder i mere 
end 23 år. Han er oprindeligt uddannet 
gymnasielærer, og startede som lærer 

i ungdomsskolen. Efter få år blev han til-
budt at overtage vejledningen, og siden da 
har han vejledt tusindvis af unge. For otte 
år siden blev han bedt om at være en del 
af Det Opsøgende Vejlederteam, som skal 
rådgive unge med særlige vejlednings- og 
uddannelsesbehov.

- I dag har vejledningen en markant an-
derledes tilgang, hvor jeg hele tiden skal 
tænke på tværs, og der er meget mere 
samarbejde. Jeg ved også mere om for ek-
sempel serviceloven og LAB-loven (Lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats, red.), end da 
jeg startede. De andre forvaltninger ken-
der vores system bedre nu, og der er kom-
met langt større fokus på den enkelte un-
ges uddannelsesperspektiv i socialforvalt-
ningens handleplaner.

Tværfaglig indsats giver resultater
København har en stor opgave i at få flest 
muligt unge i gang med en ungdomsuddan-
nelse, men der er sket en god udvikling i 
måden, man går til de unge på. Det skyl-

des ikke mindst, at Børne- og Ungdomsfor-
valtningen, Socialforvaltningen og Beskæf-
tigelses- og Integrationsforvaltningen er be-
gyndt at samarbejde på tværs. Det tvær-
sektorielle samarbejde har fået navnet Tri-
anglen/17+,  og det giver gode resultater, 
fortæller Jørgen Sams.

- Her i København har vi fået etableret 
et rigtig godt samarbejde mellem forvalt-
ningerne, og det er enormt vigtigt. For ofte 
handler det ikke bare om uddannelse, men 
også om en social opgave, der skal løftes. 
Tidligere sad hver forvaltning bare med de-
res egne opgaver og forsøgte at løse dem 
i eget regi uden den store kontakt til de 
andre forvaltninger, så den samme unge 
kunne have tre forskellige uddannelsespla-
ner. Nu arbejder vi ud fra en mere helheds-
orienteret tilgang, hvor vi kigger både på det 
faglige, det sociale og det personlige. Det 
tværfaglige og tværsektorielle samarbejde 
er en absolut nødvendighed, hvis vi skal nå 
95 procent-målsætningen.

Behov for brede tilbud
Det nuværende ungdomsuddannelsessy-
stem kan ikke rumme alle unge. Der skal 

nogle bredere uddannelsestilbud til, og de 
unge skal have plads til at udfolde sig. Der-
for er Jørgen Sams også en varm fortaler 
for den fri ungdomsuddannelse, som blev 
nedlagt i 2002. 

- Den fri ungdomsuddannelse var ge-
nial, fordi den var så fleksibel. Der er nogle 
unge, som fravælger uddannelsessystemet, 
fordi de synes, det er for firkantet. Efter fol-
keskolen kan du vælge gymnasiet og sik-
kert fortsætte på en videregående uddan-
nelse, eller du kan tage en erhvervsuddan-
nelse og blive håndværker. Sådan er det. 
De unge havde meget glæde af fleksibilite-
ten og mulighederne i den fri ungdomsud-
dannelse. Men politikerne fattede slet ikke, 
hvor moderne den egentlig var.

De sidste 20 procent
Der har altid været en gruppe af unge, som 
enten slet ikke kom i gang med en ungdoms-
uddannelse eller droppede ud undervejs. Og 
Jørgens Sams konstaterer, at ”restgruppen” 
igennem alle hans år som vejleder næsten 
konstant har ligget omkring 20 procent. Men 
under perioden med den fri ungdomsuddan-
nelse var statistikken dog bedre end i dag.

Vi skal holde  
op med at tro,  
at alle skal lære 
det samme
Der er behov for bredere uddannelsestilbud, hvis alle unge skal have en ungdomsuddannelse. 
Det nuværende system er alt for firkantet, mener vejleder Jørgen Sams.

{  Af SIgne lukoWSkI -  foto: helene BAgger }
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Jeg håber, at den kommende 
fleksuddannelse bliver et spejlbillede af 

den fri ungdomsuddannelse, altså en bred 
uddannelse, og ikke bare en rednings- 

krans på erhvervsuddannelserne.  
Det ville være skuffende.



22 uddannelsesbladet 09-2013

- Der har altid været en gruppe, som 
ikke fik en ordinær ungdomsuddannelse.  
Men det evige politiske pres om hurtigt at 
komme i gang med en ungdomsuddan-
nelse har skabt en atmosfære, hvor rest-
gruppen er blevet tydeligere, samtidig med 
at der er blevet mindre plads til den. Da man 
nedlagde den fri ungdomsuddannelse, var 
der pludselig ikke nogen tilbud til dem, der 
ikke umiddelbart var klar til at gå i gang med 
gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Til-
buddene til de unge bliver jo heller ikke just 
bedre, når regeringen fra 2014 helt fjerner 
løntilskuddet til de unge praktikanter i egu.

Grundlæggende er det de samme pro-
blemer, de unge slås med nu, som da Jør-
gen Sams startede som vejleder, men han 
oplever, at der er kommet flere unge til, som 
mangler forudsætninger for at kunne starte 
på en ungdomsuddannelse.

- Generelt er de fagligt svage, særligt i 
matematik og engelsk. Mange af dem har 
diagnoser, har et misbrug, er kriminelle el-
ler kriminalitetstruede. Og så er de en-

somme. Mange er blevet mobbet, og har i 
det hele taget haft det rigtigt skidt i grund-
skolen. De har en svag forældrebaggrund 
og et meget lille netværk. De unge i rest-
gruppen mangler typisk også helt alminde-
lige former for life skills.

- Det, der ofte sker, er, at hvis en ung bli-
ver en ”sag” i socialforvaltningen, så bliver 
han, når der skal findes et skoletilbud gen-

nem socialforvaltningen, sendt direkte over i 
specialområdet. Det sker fordi sagsbehand-
lerne ofte henviser til det, de kender, og det 
bliver så forvaltningens egne specialtilbud. 
Men der er en stor gruppe af unge, som lig-
ger i gråzonen. De har måske en diagnose, 
men de skal bare have lidt mere hjælp eller 
et lille skub, og så er de i stand til at komme 
videre i en ungdomsuddannelse. Det kunne 
være, at et forløb i ungdomsskolen eller en 
produktionsskole er det, der skal til, for at 
de kommer videre. Men når sagsbehand-
lerne sender dem direkte til specialskolen, 
så bliver de stigmatiseret, og så bliver det 
meget svært at komme tilbage til normal-
systemet igen.

Skiftende politiske vinde
Jørgen Sams har igennem sit arbejdsliv 
oplevet, hvordan skiftende regeringer via 
reformer har forsøgt at komme restgrup-
pen til livs. 

- Som vejleder skal du hele tiden forholde 
dig til nye tiltag, men der skal jo også være 
skred i det. Vejledningen har taget nogle 
kolossale spring, for eksempel med vej-
ledningsreformen fra 2004, som satte fo-
kus på vejledning af unge med særlige be-
hov. Samtidig blev vejlederne professionali-
seret, uddannelsen blev ensrettet og vejle-
derne blev ansat på fuld tid. Man oprettede 
e-vejledningen på nettet, og det betød, at en 
meget større del af de unge pludselig selv 
skulle finde ud af, hvilke muligheder der var. 
Så kunne vejlederne i stedet koncentrere 
sig om de sidste 20 procent. Ungepakke II 
var også et godt tiltag. Nu har vi pligt til at 
være opsøgende i forhold til 15-17-årige, 
og vi har faktisk fået en pæn statistik i Kø-
benhavn qua UU's indsats.

- Reformen af erhvervsuddannelserne i 
2001 var til gengæld en katastrofe i mine 
øjne. Pludselig skulle eleverne selv finde ud 
af det hele. Der kom individuelle planer for 
læring, og de sociale aspekter, som man 
tidligere havde haft i klassen, forsvandt, da 
man afskaffede klassen som begreb. Alle 
unge mennesker har brug for at føle sig som 
en del af et socialt fællesskab, ellers bliver 

man marginaliseret, og så er det svært at 
gennemføre en uddannelse.

Fremtidens uddannelsessystem
Det kræver grundlæggende ændringer af 
både grundskolen og ungdomsuddannel-
sessystemet, hvis man skal have alle med. 
Men folkeskolereformen kan være et skridt 
på vejen, mener Jørgen Sams.

- Hele vores grundskole er møntet på 
gymnasiet. Folkeskolen er verdens bedste 
for de 80 procent, men meget eksklude-
rende for de sidste 20 procent. Hvorfor ikke 
bruge værkstedskapaciteten på produkti-
onsskolerne til at lave noget mere værk-
stedsundervisning i folkeskolen? Hvorfor 
ikke gøre udskolingen mere erhvervsret-
tet, så det bliver en bedre overgang til er-
hvervsuddannelserne? Kreativiteten og det 
håndværksmæssige har yderst ringe vilkår i 
folkeskolen, men vi skal have den ind igen.

- Derfor er jeg også optimistisk omkring 
folkeskolereformen. 35 timer om ugen i 
udskolingen er meget, men det kommer jo 
an på, hvad man fylder timerne med. Her 
kunne ungdomsskolen eller produktions-
skolen for eksempel blive en medspiller og 
samarbejde med folkeskolen og UU om at 
gøre den unge uddannelsesparat.

Hvad synes du om målsætningen om, at 
95 procent af en årgang skal have en ung-
domsuddannelse?

- Det er en nyttig vision, men jeg betrag-
ter den mere som et middel. Hvis vi skal have 
alle med, så er vi nødt til at spørge os selv: 
Skal alle lære det samme? Det mener jeg 
ikke. Det er ikke nødvendigt, at Emil, som 
gerne vil være tømrer, lærer det samme som 
sin søster, der skal i gymnasiet. Og så er vi 
nødt til at anlægge et bredere syn på, hvad 
uddannelse er. Alle skal have uddannelse, 
men det er ikke alle, der skal i gymnasiet 
eller være håndværkere. Vi skal lave et sy-
stem, hvor der er plads til alle unge. Jeg 
håber, at den kommende fleksuddannelse 
bliver et spejlbillede af den fri ungdoms-
uddannelse, altså en bred uddannelse, og 
ikke bare en redningskrans på erhvervs-
uddannelserne. Det ville være skuffende. *

PolItIkerne fAtteDe Slet Ikke,  

hvor moDerne Den frI  ungDomS- 

uDDAnnelSe egentlIg vAr. 
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i benene. Den skal passe nøjagtigt til dig, dine ønsker og behov.  
Derfor tilbyder vi Danmarks mest fleksible bilforsikring.

Prisen er skarp og fair. Og når årets bilskader er gjort op,  
sender vi overskuddet tilbage til dig. 

Få skræddersyet din bilforsikring



Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

Vi lyver alle sammen. Også på arbejds-
pladsen. Nyhedsbureauet Newspaq har 
spurgt løgneekspert Anne Mari Mygind 
om, hvilke hvide løgne vi og vores kolleger 
dagligt kommer med. Hun siger nemlig. at 
vi lyver fire gange om dagen for at tiltuske 
os goder, fremstå bedre end vi er, og for at 
beskytte os selv og andre. Her er, hvad vi  
lyver om på jobbet:
Arbejdsbyrden: Vi lyver den større, end den 
er, for at fremstå dygtigere og stærkere.  
Eller vi lyver den mindre, fordi vi ikke vil 
fremstå som én, der ikke kan klare sit job.

- Chefen hører typisk, at "jeg har for me-
get arbejde", eller "jeg har for lidt arbejde" 
afhængig af, hvad man vil opnå, siger Anne 
Marie Mygind.

Arbejdstiden: Vi lyver om, hvorfor vi kom-
mer for sent eller holder for tidlig fyraften.

- Hvis man går klokken fire fra arbejde 
hver dag, fordi man hellere vil luge i haven, 
kan det være, at man siger, at man er stresset 
og skal til psykolog, siger løgneeksperten.
Kost og cv: Der lyves rigtig meget ved fro-
kostbordene:

- Når de mange kvinder snakker om, at de 
ikke har spist kulhydrater i mange uger og 
lever af lightprodukter, så lyves der. Mænd 
lyver til gengæld mere om cv'et, end kvin-
derne gør. De er ikke kede af at lyve sig 
selv lidt dygtigere.
Trivsel på jobbet: Ved den årlige medar-
bejdersamtale (MUS) elsker man pludselig 
sit arbejde og er så glad for sine kolleger.

- Og nej, jeg forventer ingen lønstigning, 
siger man til chefen. Krisen har fået os til 
at lyve lidt mere af frygt for at blive fyret, 
siger Anne Marie Mygind.

Heller ikke ved anonyme spørgeskema-
undersøgelser ruttes der med sandheden.

- Alle sidder med en fornemmelse af, at 
de kan blive opsporet. Så der kommer ikke 
ret mange sandheder under "Ellers noget". 
Barnets første sygedag: Alle gode mennesker 
har sagt, at deres barn var sygt for at tiltu-
ske sig en fridag, mener Anne Marie Mygind.

- Men at sige, at man har fået brystkræft 
for at slippe for en julefrokost, så går min 
klap ned. Så er man ikke et godt menneske. *

PAuSenl l

Det lyver vi om på jobbet

Kilde: Newspaq
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SUDOKU LET SUDOKU SVæR

Selv den kedeligste lærer kan skabe kreative elever. 
Læs side 38.

Kilde: Newspaq
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Ordblindhed hos  
tosprogede er et 

skjult problem

{  Af mIrIAm lykke Schultz -  ArkIvfoto }

når blonde Anders hakker sig usik-
kert gennem ordene i læsebogen og 
har svært ved at stave, slår lærere 

og fagfolk alarm: Det kan være udtryk for 
ordblindhed og må undersøges nærmere.

Helt anderledes er reaktionen, hvis per-
sonen hedder Ahmed og har et andet mo-
dersmål end dansk. Hans læse-, skrive- 
og stavevanskeligheder bliver tolket som 
udtryk for tosprogethed, og derfor får han 
ikke den undervisning, der tager højde for 
hans egentlige vanskeligheder.

Det er kort sagt fagfolks forklaring på, 
at mange tosprogede ordblinde ikke finder 
vej til landets ordblindeklasser.

25.000 tosprogede ordblinde
Fire-fem procent af befolkningen er ord-
blinde. Ifølge læseforsker ved Københavns 
Universitet, Anna Gellert, er der ingen grund 
til at antage, at tosprogede børn skulle lide 
mindre af ordblindhed end danske børn. Der-
med er der sandsynligvis omkring 25.000 
ordblinde indvandrere i Danmark, men in-
gen ved, hvor stort problemet reelt er.

- Når tosprogede ordblinde overses, kan 
det skyldes, at lærere og andre fagperso-
ner går ud fra, at ringe læsefærdigheder er 
en naturlig følge af svage mundtlige fær-
digheder på dansk. Derfor overvejes ord-
blindhed ikke i første omgang som en mu-

lig årsag til eventuelt læsebesvær hos disse 
elever, siger Anna Gellert. 

Hun står bag rapporten ”Identifikation og 
undervisning af ordblinde med dansk som 
andetsprog”, som peger på, at lavere for-
ventninger til elever med et andet moders-
mål end dansk og usikkerhed i forhold til, 
hvorvidt det overhovedet er muligt at diag-
nosticere ordblindhed hos tosprogede, er 
blandt årsagerne til, at tosprogede ord-
blinde bliver overset.

Manglende viden
Viden og kompetencer er de helt store bar-
rierer, der forhindrer en effektiv indsats over 

tosprogede, der lider af ordblindhed, får sjældent den nødvendige 

specialundervisning, fordi deres symptomer fejlagtigt opfattes som et 

udtryk for tosprogsvanskeligheder. 
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Sådan opdager du ordblinde tosprogede 
Ordblinde har læsebesvær, fordi de har problemer med den tekniske afkodning af ordene. Andre 
har svært ved at forstå tekster på et bestemt sprog, fordi de har begrænset ordforråd og sprogfor-
ståelse på det pågældende sprog.

Ordblinde har problemer med at tilegne sig skriftens grundlæggende lydprincip, og det giver en 
langsom og besværet afkodning af ord. Andre, der lærer at læse på et andet sprog end deres mo-
dersmål, har normalt ikke vanskeligheder med ordafkodningen, men derimod ofte med sprogfor-
ståelsen, og det vil typisk også begrænse læseforståelsen. 

Hvis eleven har et markant dårligere ordforråd skriftligt end mundtligt, kan det være tegn på, at 
eleven bruger en kompenserende strategi og er ordblind. 

for ordblindhed blandt tosprogede, vurderer 
Marie Bertelsen, som er it- og læsekonsu-
lent på VUC Roskilde:

- Det er nødvendigt, at vi bliver bedre 
til at vidensdele og udveksle erfaringer, så 
flere kan få gavn af de redskaber, der virker 
bedst til at identificere tosprogede ordblinde.

Det er et problem, at der generelt er svin-
gende kvalitet i ordblindeundervisningen i 
de forskellige ordblindeklasser landet over, 
og dermed også på testene, mener hun. 

- Indtil for få år siden var der nærmest 
ikke nogen tosprogede, der blev konstate-
ret ordblinde. Nu er man så småt begyndt 
at blive opmærksom på problematikken, 
men indsatsen afhænger stadig af, hvor-
vidt de enkelte lærere har fokus på proble-
matikken, og hvor godt de er klædt på til at 
spotte tosprogede ordblinde.

Et tabubelagt handicap
Lærernes udfordring ved at spotte ord-
blindhed hos tosprogede er ikke den ene-
ste forklaring på, at tosprogede ikke finder 
vej til ordblindeklasserne. En anden forkla-
ring er, at mange tosprogede ikke har den 
samme viden om ordblindhed, som etniske 
danskere har. Mange er sjældent selv klar 
over deres handicap eller gør, hvad de kan 
for at skjule det, erfarer Annette Kimer, der 
er tosprogslærer på Frederiksberg VUC.

- Hvis man bare siger: "Jeg tror, du må-
ske er ordblind", risikerer du, at de bryder 
grædende sammen, fordi de tror, de har 
en sygdom.

Det er derfor vigtigt, at lærerne tager 
sig god tid, når de præsenterer det, og er 
grundige med at forklare, at eleven ikke er 
uintelligent, doven eller sjusket.

- For nogle indvandrergrupper er ord-
blindhed det samme som at være dum. De 

gør alt, hvad de kan, for at nedtone proble-
met, fordi de synes, det er flovt. Hvis ele-
ven nægter at blive testet, så kan lærerne 
ikke kræve det, og den modvillighed ser vi 
oftere ved de tosprogede elever end ved 
de danske elever, siger hun.

Kompenserende strategi
Mange gange har eleven en kompense-
rende strategi, som gør det svært at op-
dage det egentlige problem, forklarer Ma-
rie Bertelsen.

- Nogle elever lærer sig at læse, fordi de 
efterhånden kan genkende ordbillederne, 
fordi de har set ordet så mange gange. Men 
de vil ikke kunne stave til et nyt ord, de ikke 
kender, siger hun og nævner et eksempel på 
en anden kompenserende strategi.

- Hvis en elev ikke kan stave til ordet 
interesseret, og derfor i stedet skriver "jeg 
kan godt lide", så er det svært at gennem-
skue, at eleven har stavevanskeligheder. 
I stedet vurderer man måske eleven til at 
have et begrænset ordforråd, hvilket er en 
typisk tosprogsvanskelighed.

Ny test for tosprogede
Udfordringen er at skelne mellem afkod-
ningsvanskeligheder, som er karakteristisk 
for ordblinde, og generelle sprogforståelses-
problemer, der opstår, fordi man læser på et 
andet sprog. Fejltyperne kan være svære at 
skelne fra hinanden, og derfor kommer den 
eksisterende visitationstest for ordblinde til 
kort, når det gælder tosprogede.

- Hvis tosprogede skulle tage testen, så 
ville testresultaterne slå ud som falsk posi-
tive og rigtig mange tosprogede ville blive 
konstateret ordblinde, selv om de ikke nød-
vendigvis var det, siger Marie Bertelsen.

Derfor er der som alternativ indført en 

visitationssamtale til tosprogede, hvor de 
skal svare på spørgsmål om, hvorvidt de 
oplever problemer med læsning på deres 
modersmål.

For at sikre en mere effektiv visitations-
procedure for tosprogede har Undervis-
ningsministeriet har på baggrund af Anna 
Gellerts rapport udviklet en ny dynamisk 
ordblindetest (DOT) specielt med henblik 
på at kunne diagnosticere tosprogede ord-
blinde. Testen er blevet sendt til alle lan-
dets voksenuddannelsescentre og er et 
væsentligt redskab til at stille en ordblin-
dediagnose hos tosprogede. Men selv om 
kendskabet til den er ved at være udbredt, 
er der ikke mange, der bruger den i prak-
sis, fordi den er mere omfangsrig og tids-
krævende end den almindelige visitations-
test, fortæller Marie Bertelsen.

- Problemet er, at der typisk kun er af-
sat en time til at lave en almindelig visitati-
onstest, og det kan DOT-testen ikke gen-
nemføres på. *

ordblindeundervisning 
29 VUC'er har ansvar for udbud af ordblinde-
undervisning for voksne. Herudover findes en 
lang række andre udbydere, der har aftale med 
VUC'erne om at udbyde den samme type un-
dervisning.

Da sproglig baggrund ikke registreres af institu-
tionerne, er det ikke opgjort, hvor mange voks-
ne med dansk som andetsprog, der deltager i 
ordblindeundervisning for voksne. 

Indtil for få år siden 
var der nærmest ikke 
nogen tosprogede, 
der blev konstateret 
ordblinde. Nu er man 
så småt begyndt at 
blive opmærksom på 
problematikken, men 
indsatsen afhænger 
stadig af, hvorvidt 
de enkelte lærere har 
fokus på det.
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Skal I se på mode i Milano, bygningsværker i Beijing eller tyde  
teater på Broadway?
Vi tilrettelægger studierejser til hele verden ud fra jeres ønsker og 
behov og er med jer under hele processen – fra idé til den velover-
ståede rejse. Vi kan lave et komplet program til jer, som sikrer en 
god pris og at det faglige indhold på turen er i top. 

Læs mere på jr.dk

5.595
Pr. pers. i en gruppe

fra kun kr.

Få en udbytterig studierejse

70 20 19 15 www.jr.dk

Studierejser
til hele verden

Tag fx på studierejse til Beijing i 8 dage
Prisen er inklusiv:

 • Flybillet København – Beijing t/r
 • 7 overnatninger på hotel inkl. 

morgenmad.

London, 6 dage  fra kun kr.  1.995
Prag, 5 dage  fra kun kr.  1.995
New York, 7 dage fra kun kr.  5.995
Delhi, 7 dage fra kun kr.  4.995
Priserne er pr. pers., hvis man rejser i en samlet gruppe.

Andre eksempler på studierejser m/fly

Rejsekonsulent 
Gabriella Santangelo
Jeg har rejst i 22 lande og har speciale i 
studierejser. Ring eller skriv til mig og få hjælp 
til at sammensætte en studierejse der passer 
til netop jeres ønsker og behov.
Kontakt: 86 20 77 85 / gasa@jr.dk

62581_JR_ann_HA1_Uddannelsesbladet_178x111mm.indd   1 05/03/13   10.34

Overenskomstforhandlingerne for de ansatte på daghøjskoler, projekter og private sprog-
centre er brudt sammen, og der er i skrivende stund ikke aftalt nye møder. Det betyder, at 
de hidtil gældende aftaler, der ellers kun løb til den 31. marts i år, fortsætter indtil videre.

Situationen er usædvanlig. Derfor har Uddannelsesforbundet indkaldt alle tillidsrepræ-
sentanter på området til orienterende møder.

Arbejdsgiverne på de private skoler er samlet i Folkeoplysende Organisationers  
Arbejdsgiversamvirke (FOAS).

Vi vender tilbage med mere i næste nummer af Uddannelsesbladet. I mellemtiden kan 
du følge med på uddannelsesforbundet.dk *

Efter deadline:

Sammenbrud i private  
forhandlinger
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Sådan skal din 
arbejdsplads indrettes

hvis du fremover skal klare stør-
stedelen af din forberedelse, op-
gaveretning, korrespondancer 

med elever, kursister, forældre og kol-
leger på din skole frem for derhjemme, 
har du sandsynligvis krav på at få stil-
let en arbejdsplads til rådighed. Bruger 
du bare en-to timer om dagen på oven-
stående opgaver, gælder Arbejdstilsy-
nets bekendtgørelse om faste arbejds-
steders indretning. 

Det betyder blandt andet, at du har krav på:
•	 	Et	arbejdsbord	med	plads	til	både	skærm,	tastatur	og	compu-

termus, dokumenter og andet tilbehør. Samtidig skal dine hæn-
der og arme kunne hvile på bordpladen. Du har ikke krav på at 
have dit eget arbejdsbord, men hvis I er flere, som skal dele et 
bord, skal det være et hæve-/sænkebord, så det kan indstilles 
til alle brugere. Arbejdsbordet må ikke bruges som spiseplads.

•	 	En	stabil	kontorstol,	hvor	både	sæde	og	ryg	kan	indstilles	i	høj-
den. Stoleryggen skal også kunne skråtstilles.

•	 	Ordentlig	belysning,	både	på	selve	arbejdsbordet	og	i	det	lokale,	
hvor arbejdspladsen er indrettet. 

•	 	Et	sted,	hvor	du	kan	opbevare	dine	materialer,	papirer	og	mapper.	
Der findes ingen præcise regler for, hvor meget plads hver en-
kelt medarbejder har krav på, men gennemsnitligt skønnes det 
at være nødvendigt med syv-otte meter hyldeplads per lærer.

•	 	Arbejdspladsen	skal	etableres	 i	et	 lokale,	som	 lever	op	 til	de	
gældende regler om lysindfald fra vinduer, størrelse, udluftning, 
fugtighed, støjniveau m.m.

•	 	Arbejdspladsen	skal	placeres,	så	du	
har mulighed for at arbejde uforstyr-
ret. Har du opgaver, som kræver me-
get koncentration, skal støjbelastnin-
gen i lokalet være tilsvarende lav.

Hvis størstedelen af dit arbejde fore-
går på computer, har du også ret til:
•	 	Computer,	som	lever	op	til	de	mange	

regler om størrelse og indstilling. Ta-
staturet skal for eksempel kunne stil-
les skråt og skilles fra skærmen.

•	 	At	få	undersøgt	dine	øjne	og	dit	syn	med	jævne	mellemrum.	Hvis	
du har behov for skærmbriller, skal arbejdspladsen betale dem.

Hvornår og hvordan?
I samme øjeblik du bruger en-to timer om dagen på ”kontorarbejde” 
på skolen, har du krav på ovenstående. For mange vil det blive ak-
tuelt, når de nye arbejdstidsregler træder i kraft den 1. august 2014. 
Derfor er det en god idé at komme i gang med at se på mulighe-
derne på din skole allerede nu.

Uddannelsesforbundet har i samarbejde med en række andre 
lærerforbund fået udarbejdet inspirationsmateriale til, hvordan man 
kan indrette sin arbejdsplads, så den lever op til arbejdsmiljøkra-
vene. Materialet giver også gode råd til, hvordan man griber pro-
cessen an, så man undgår lappeløsninger eller dyre ombygninger. *

Inspirationsmaterialet kan findes på www.uddannelsesforbundet.dk

med de nye arbejdstidsregler  
er der lagt op til, at lærerne skal bruge 

f lere timer på skolen. Det betyder, 
at skolen i de f leste tilfælde skal 

stille en arbejdsplads til rådighed. 
I den forbindelse er der en række 

arbejdsmiljøkrav, som skal opfyldes.  
Læs om nogle af dem her.

{  Af SIgne lukoWSkI }
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Besparelsesreformer  
i Uddannelsesforbundet  
– en utopi?

Hermed to afbalancerede og konkrete forslag til besparelser, der 
kan nedbringe Uddannelsesforbundets dyre kontingent og – pris-
mæssigt – gøre fagforeningen mere konkurrencedygtig i forhold til 
de gule fagforeninger:

Afskaf den postomdelte papirudgave af Uddannelsesbladet og 
erstat den med en pdf-fil mailet direkte til medlemmerne. Det er 
hurtigere, billigere og bedre for miljøet. (Jeg har foreslået det før 
og ved godt, at Uddannelsesforbundet ikke vil være med, fordi de 
ikke mener, medlemmerne er "parate").

Kvit den dyre ejendom i Nørre Farimagsgade og find et billi-
gere sted længere ude i periferien af København (jeg tager for gi-
vet, Jylland er helt udelukket); her er der også bedre parkerings-
forhold. Palæet i Nørre Farimagsgade er flot. Indrømmet. Men det 
er vel kun en ydre ting? 

Hvorfor disse forslag? Jo, fordi nytænkning burde være Uddan-
nelsesforbundets mantra i en tid, hvor konkurrencen fra de gule 
fagforeninger er på vej til at gøre det af med hele den traditionelle 
fagbevægelse, som danskerne – historisk set – skylder så meget!

Men, men. Uddannelsesforbundet har en kraftig tendens til straks 
at skyde nye ideer i sænk med alenlange modargumenter, der virker 
mere og mere bagstræberiske. Hvis landbruget vedblivende havde 
satset på korn, roer og kartofler, havde det næppe overlevet frem til 
i dag. Kan der mon vokse andet end "korn, roer og kartofler" i Ud-
dannelsesforbundets muld?

Gert Christensen
sprogcenterlærer, Sprogcenter Aalborg

- og én af Uddannelsesforbundets kontingentbetalere

Kære Hanne Pontoppidan

I dit svar på læserbrevet fra en flok undervisere på Sprogcen-
ter Aalborg i augustnummeret af Uddannelsesbladet siger 
du: ”Hvis vi ikke denne gang havde haft en formue at trække 
på, så havde vi virkeligt stået med skægget i postkassen.”

Jamen, kære formand, hvad synes du, vi gør nu? Moder-
niseringsstyrelsen og regeringen fik det helt, som de ville, 
mens jeg bliver trukket 924 kroner hver måned på lønkon-
toen, som jeg får absolut ingenting for. Hvad kalder du det, 
hvis det ikke er skægget i postkassen?

Hvis vi havde været blanket af på forhånd, så ville Ud-
dannelsesforbundets forhandlere have været nødt til at ka-
ste håndklædet i ringen, inden vi kom ud i den menings-
løse lockout. Og så havde vi stået samme sted som nu, men 
gældfri og med løn og pension og feriepenge for april må-
ned i det mindste!

Og du fortsætter: ”Tilsvarende vil vi, hvis vi til de næste 
overenskomstforhandlinger ikke igen har en solid formue, 
reelt kun stille til forhandlingerne med tomme krav, idet vi 
ikke har noget magtmiddel at sætte bag.”

Nu bliver jeg virkelig bekymret. Magtmiddel? Jamen, det 
har ingen fagforening for offentligt ansatte over for vores 
stat og kommuner længere – hvis de nogensinde har haft 
det? Det må vi da have lært nu. DLF, BUPL, DSR, Uddan-
nelsesforbundet og alle de andre fagforeninger for offent-
ligt ansatte er papirtigre uden tænder – og det er måske 
meget godt, for hvis vi kigger rigtig godt efter, kan vi i det 
fjerne få øje på os selv ovre på den anden side af forhand-
lingsbordet, hvor vi som borgere i vores egen stat og kom-
mune også har plads. Min løn er dine skattekroner!

Lad os nu, mens tid er, begynde at gentænke vores rolle 
som fagforening. Overenskomster i det offentlige bør ikke 
være en kamp – de bør være et fælles bud på, hvordan vi 
når det højeste mål, og det højeste mål kan ikke nås gen-
nem kamp, med mindre målet kun er at besejre den anden. 
Overhovedet at tænke i kamp for offentligt ansatte fore-
kommer umoderne og er industrisamfundstankegang fra 
det private arbejdsmarked.

Kære venner, vi ses til kongressen i oktober, hvor det 
mest påtrængende og interessante spørgsmål er: Hvad vil 
vi lærere mon bruge strejkekasserne til næste gang? Vil vi 
smide gode penge efter dårlige?

Hvis det er udsigten, så god konflikt til alle! Det bliver 
uden mig.

Venlig hilsen 
Birgitte Thomsen

HF & VUC Horsens

læsErbrEvE

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin

Kombinerer studietur og undervisning · Opgaver og idéoplæg
Tlf. 8646 1060 · berlin@email.dk

www.berlinspecialisten.dk
NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL FLENSBURG OG HAMBURG
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nyE bØgEr

Redaktionen har modtaget følgende bøger. Nogle af dem vil 
blive anmeldt i kommende numre af Uddannelsesbladet.

MIN BARNDOM I HELVEDE. Kragefilm og Livsmodlab 2013. 
Dvd m/5 nye film + dokumentarfilm om Lisbeth Zornig  
Andersens barndom, hæfte m/baggrund, korte diskussions- 
oplæg samt materiale på web. Pris ikke opgivet
LæREBOG I PRAKTIKKEN - Trin 1
Af Henrik Andersen m.fl. Munksgaard 2013. 160 s. 225 kr.
DANSK I GRUNDFORLØBET
Af Torben Jakobsen & Jens Jørgensen. Frydenlund 2013. 
Lærervejledning 182 s. 199 kr. Tekster og faglige begreber 
141 s. 169 kr.
LæRINGSMåL OG LæRINGSMåDER. Undervisnings- 
differentiering i praksis
Af Bodil Nielsen. Gyldendal 2013. 100 s. 119 kr.
PSYKOLOGI. Aktuelle teorier og nyere forskning
Af Ulla Søgaard. Gyldendal 2013. 292 s. 244 kr.
FREMMEDSPROG. Tysk og engelsk
Af Benthe Fogh Jensen m.fl.  Klim 2013. 240 s. 349 kr.
På SPORET AF GOD SKRIVEUNDERVISNING - en bog for  
lærere i alle fag
Af Jon Smidt m.fl. Klim 2013. 284 s. 299 kr.
PATIENTSTØTTE - før, under og efter sygdom
Af Irene Christensen & Carolina Magdalene Maier, red. Hans 
Reitzel 2013. 221 s. 300 kr.
DRENGE OG MASKULINITETER I UNGDOMSUDDANNELSERNE
Af Christian Helms Jørgensen, red. Roskilde Universitetsforlag 
2013. 283 s. 295 kr.
PROBLEMLØSENDE INKLUSION
Af Jenny Bohr. ViaSystime 2013. 192 s. 250 kr.
PæDAGOGIKKENS ETIK
Af Klaus Prange. Klim 2013. 185 s. 249 kr.
DEMOKRATILæRING I SKOLE OG SAMFUND
Af Gert J.J. Biesta. Klim 2013. 189 s. 239 kr.
AKTIONSFORSKNING I PRAKSIS
Af Karin Rönnerman, red. Klim 2013. 260 s. 299 kr.
1. VERDENSKRIG
Af Birgitte Thomassen. Frydenlund 2013. 256 s. 199 kr.
DåBEN og NABOEN
Af Kirsten Ahlburg. Læseværkstedet, rødt niveau. Special- 
pædagogisk 2013. 48 s. 74 kr./stk. Kommer som lydbog
LæREBOG I PRAKTIKKEN - Trin 2
Af Henrik Andersen m.fl. Munksgaard 2013. 246 s. 270 kr.
AGGRESSION. En naturlig del af livet
Af Jesper Juul. Akademisk 2013. 160 s. 249,95 kr.
PRAKTISK FILOSOFI MED BØRN
Af Michael Højlund Larsen. Akademisk 2013. 164 s. 269 kr.
BØRN MED EKSPLOSIV ADFæRD
Af Gry Bastiansen. Akademisk 2013. 96 s. 249 kr.
SEKSUALITET OG LIVSKVALITET
Af Mille Idehen. Munksgaard 2013. 188 s. 195 kr.
BASTARDEN - krimi lix 30
Af Bjarne Bentzen. Skriveforlaget 2013. 338 s. 229 kr.  
v/min. 12 eks. 30% rabat + gratis lærervejl. og elevark
KIERKEGAARD - lidenskabens tænker
Af Pia Søltoft m.fl. Systime 2013. 123 s. 148 kr.
KOLGE HæNDER. Et forsvar for håndværk og faglighed
Af Mattias Tesfaye. Gyldendal 2013. 186 s. 149,95 kr.

 Hjerte og intellekt i undervisningen af børn og unge med handicap
Af Luciano Rondanini. Klim 2012. 176 s. 225 kr.

    

I forlaget Klims serie Pædagogik til tiden er senest udkommet bogen om Hjerte 
og intellekt.  Det bliver således slået fast fra første linje, at denne bog ikke læ-
ner sig op ad traditionel videnskabelighed. At sprog og synsvinkel i sig selv gør 
bogen usædvanlig, formuleres i pressemeddelelsen som: ”Denne bog er en be-
vægende og ofte poetisk rejse mellem erindringer, citater fra litteraturen, even-
tyr, landskaber og historier, der ikke har handicappet som hovedtema, men der-
imod personen med handicap, der netop som person betragtet besidder man-
ge andre kvaliteter og er meget andet end sit handicap”.

Netop her i 2013, hvor diskussionen om inklusion i skolen lyder blandt både 
politikere, pædagogisk personale og private familier, vil denne bog kunne bidra-
ge med både viden, erfaringer, drømme og udfordringer. Grundtemaet er, at den 
inkluderende kraft må være en egenskab ved læringsmiljøet og ikke en foran-
staltning for den enkelte elev.

Sammenlignet med både nyere og ældre pædagogisk faglitteratur virker den-
ne bogs retorik ganske usædvanlig. I sit indhold tager den afstand fra ethvert til-
løb til kun at koncentrere sig om målbare resultater. Som det formuleres på s. 11:  
”Håbet fødes i hjertet, vokser i bevidstheden og får næring fra den medmenne-
skelige forståelse”. Alt skolens personale – deres indbyrdes samarbejde, aner-
kendelse og loyalitet – bliver derved bærere af det, som bogen benævner ”pæda-
gogisk følsomhed og omsorg”. Grundlaget for at skabe og leve en skole for alle.

Læringsbegrebet formuleres til ”... at lære er at gå noget nyt i møde og der-
ved drage det givne og vishederne i tvivl” (s. 140), og andetsteds: ”Det pæda-
gogiske arbejde kan aldrig være en indsats, der finder sted med en elev som 
genstand. Den skal gennemføres sammen med eleven”.

Den opfattelse af skolens mål og midler omfattes jo i forvejen meget udmær-
ket i den danske skolelovs formålsparagraf. I øvrigt har Howard Gardeners teori-
er om de mange intelligenser også sat deres tydelige aftryk i det daglige skoleliv.

Alligevel virker det befriende på denne anmelder, at bogens poetiske sprog 
i sig selv bliver et billede på inklusion. Hver gang vi rokker ved eller lader os be-
væge til at flytte personlige og faglige grænser, får vi brug for et nyt sprog. For 
at kunne være inkluderende skole og samfund har vi brug for ”en tankegang, 
der stræber højt” (s. 129), "... og den nærmer sig således mere en digters eller 
anden kunstners søgen efter mening end en kirurgs”.

Når Luciano Rundanini skriver om ”betydningen af følelseslivet som redskab 
til at styrke professionerne” og ”skærpe evnen til at opdage nye betydningsful-
de muligheder og befri sig selv og andre fra konformismens tyranni” eller ”at 
flyve baglæns” som pædagogisk metode vil mange danske lærere og pæda-
goger nok føle sig ramt på kravet om objektivitet, evidensbaseret viden og gru-
en for indoktrinering.

Bogen er imidlertid i sig selv en anbefaling til alle læsere om i stedet for at  
falde i afmagt at igangsætte en gentilegnelse og læring på nye præmisser – at 
”give sig selv form”. ”Som kan sammenlignes med en pædagogisk energi rettet 
mod egen og andre menneskers følsomhed” (s. 82).

At ville en inkluderende skole er ”at invitere en uorden indenfor” (s. 78). Bo-
gens indhold favner så vidt, at man sagtens kan få fornøjelse og bliver både gla-
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dere og klogere ved at læse et enkelt kapitel 
ad gangen. Hele bogens grundtema kommer 
fx klart til udtryk i kapitel tre, som tager afsæt i 
”Historien om en måge og om katten, der lær-
te den at flyve”.

Marianne Bindslev

 Verdens bedste faglærer.  
tip og teknikker
Af Ulrik Bak Nielsen. Erhvervsskolernes  
Forlag 2013. 56 s. 118,75 kr.

    

"Vil du tænde andre, må du selv brænde." Ci-
tat: John Engelbrecht (f. 1947), filosof og for-
fatter (s. 14).

Denne udgivelse viser med al ønskelig ty-
delighed, at det bedste stof eller indhold ikke 
altid kommer fra de tykkeste bøger - eller fra 
tekster med alenlange sætninger! Lærer ved 
Københavns Tekniske Skole Ulrik Bak Nielsen 
har på kun 56 sider sammenfattet en masse 
yderst anvendelige tips og teknikker, som bur-
de have været selvskrevet som pensum på alle 
tidligere PG-kurser - og som fremover bør ind-
gå i alle pædagogiske uddannelser og kurser.

Hæftet er opdelt i følgende afsnit: Faglære-
rens ti bud, Elever og undervisning, Kolleger og 
samarbejde samt Dig selv. Hvert afsnit byder på 
en række korte standpunkter som fx Kom til ti-
den, Vis dit engagement, Anerkend din kollega 
eller Køl ned og lad op.

Disse tydelige overskrifter ledsages af ud-
dybende, velformulerede og korte tekster, som 
enhver faglærer kan genkende fra sin egen 
hverdag på en erhvervsskole. Desuden sup-
pleres alle de korte tekststykker med gode, 
velvalgte fotografier, som på talrige måder vi-
ser (en del af) hverdagen på en erhvervsskole 
i dagens Danmark.

Det spændende layout skaber en selvstæn-
dig dynamik ved at fotografier og tekststykker 
skifter placering på alle sider - det er rigtig godt 
gjort! Teksterne præges af et godt, velformule-
ret, hverdagsagtigt sprog uden primadonnanyk-
ker og behageligt fri for akademiseringer. Kva-
liteten af de valgte fotografier er høj. Desuden 
virker motiverne som hverdagssituationer og 
dermed ikke opstillede.

Man skal naturligvis være klar over, at dette 
ikke er en lærebog i erhvervsskolepædagogik 
eller i pædagogik generelt, men alle 83 tips vil 
umiddelbart kunne genkendes af langt de fle-
ste undervisere på alle niveauer. Netop her lig-
ger hæftets styrke: at udgangspunktet måske 
nok er en tømrerafdeling i København, men at 
principper og teknikker afspejler enhver under-
visningssituation.

Hæftet lægger op til diskussion og debat, 
men giver samtidig præcise og konkrete råd til, 
hvordan man som faglærer får det bedste ud 
af undervisningen og tiden med eleverne. I In-
troduktionen skriver forfatteren bl.a.: "Nogle af 
rådene forekommer banale for nogle faglære-
re..." (s. 5). Ja, måske. Men sådan er hverdagen 
jo også! Eller kan i hvert fald være det.

Men dejligt befriende, at der for en gangs 
skyld udkommer en pædagogisk funderet bog 
om hverdagen på en erhvervsskole og med 
erhvervsskolepædagogik i centrum. Det har vi 
trængt til alt, alt for længe. At vi så denne gang 
må nøjes med 56 sider gør ikke spor, da det 
gedigne indhold så rigeligt opvejer det lave si-
detal. Det kunne andre lærebogsforfattere må-
ske lære noget af?

Forordet skrevet af direktøren for Køben-
havns Tekniske Skole, Ole Heinager, virker i 
denne sammenhæng kunstigt, påklistret og 
unødvendigt. Omvendt fortjener forlaget ros for 
udgivelsen af et sådant emne - og man fornem-
mer en tydelig redaktionel vejledning.

Men alt i alt: Dette hæfte skal købes til alle 
nyansatte på vore skoler - og bør købes til an-
dre for at kunne danne udgangspunkt for nog-
le spændende diskussioner i lærergrupperne. 
Og enhver ansvarlig leder læser med! Endelig 
et særdeles tankevækkende citat fra hæftets 
s. 50: "Man kan ikke lære et menneske noget. 
Man kan kun hjælpe det til at opdage, hvad det 
har i sig." Galileo Galilei (1564-1642).

Ole Fournais

 Grundbog i kunst og arkitektur
Af Jørgen Holdt Eriksen. Systime 2013. Bog 
248 s. iBog 240 s. m/opgaver, billeder m.m. 
Priser se systime.dk

    

Grundbog i kunst og arkitektur - kunstens rum 
behandler en bred vifte af traditionelle, kunst-
neriske udtryksformer inden for maleri, skulp-
tur og arkitektur, samtidig med at grænsefla-
derne i samtidskunsten berøres.

Hvert kapitel følges af en række forslag til 
kreative, praktiske øvelses- og analyseopgaver 
med fokus på anvendelsen af teorien. Præsen-
tationen af formanalysen såsom form- og farve-
lære er i grundbogen koblet til værker, der enten 
har naturen eller byen som omdrejningspunkt.

Dette er en fyldig grundbog, der dækker to 
store fagområder ved dels at bearbejde teori-
en bag kunsten og arkitekturen og dels have 
god fordeling mellem de mere teoretiske og de 
praktiske ude-i-marken-opgaver.

Kapitlet om arkitektur er en kort promenade 
med Le Corbusier som guide, der giver en god 
overskuelig gennemgang af arkitekturhistorien 
med fine nedslag på fx renæssancen og barok-
ken. De bredtskuende opgaver stiller kvalificere-
de krav til eleverne og kombinerer opgaveræk-
ken med eksamensspørgsmål og –projekter. In-
den for arkitektur og byrum er opgaverne base-
ret på fotoregistrering af egne og dermed vel-
kendte byområder samt modelbygning. Opgaver-
ne bliver nærværende og gøres let personlige.

Bogen viser forskellige analysemetoder an-
vendt på Picassos store maleri Guernica, hvilket 
er en super måde både at gennemgå og forstå 
et stort værk samt analyseteorierne på. Kunsten 
set i et historisk perspektiv er som oftest inte-
ressant, men at inddrage den allernyeste sam-
tidskunst som fx Street Art og Superflex’s re-
lationelle udtryksformer gør bogen som under-
visningsmateriale endnu stærkere. Bogen viser 
også, hvordan tråde fra barokken trækker sig 
med ind i eksempelvis Christian Lemmerz nu-
tidige barokke værker.

Endvidere er det fantastisk med introduk-
tion og værdsættelse af begrebet hurtigskriv-
ning, der skubber fornuften væk og lader fan-
tasien råde – en teknik, der kan bruges i utro-
lig mange sammenhænge, hvor tanken er låst, 
og man er gået i stå i den kreative proces. Yder-
mere er det et plus med en illustreret kunsthi-
storisk oversigt. Der er mange tips til fx analy-
ser af videokunst, et forholdsvis nyt område at 
arbejde med levende billeder på.
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En anbefalelsesværdig bog, der bør stå i et-
hvert bibliotek i ethvert billedkunstlokale, eller 
gives som den kloge gave.

Ada Helene Kragh

 Det var Danmark. Danmarksbilleder i 
seks årtier 1945-2005
Af Kirsten Kirch. Special-pædagogisk forlag 
2012. 78 s. 279 kr.

    

Kirsten Kirch - en dreven dame i kunsten at 
skrive letlæsningsbøger - har her brugt et rig-
tigt godt fif til et kompliceret stof. Hun fortæl-
ler Danmarkshistorien gennem en families liv 
gennem tre-fire generationer. Vi starter på be-
frielsesdagen 1945, og de, der var unge der, 
er klar til at stille træskoene 60 år senere på 
fortællingens sidste side. Imens har vi læst om 
menneskers liv gennem arbejde og forbrug un-
der skiftende vilkår, børn er blevet født, famili-
er er blevet stiftet og opløst igen. Når historien 
bliver formidlet gennem konkrete menneskers 
liv, bliver den også lettere at leve sig ind i. Der-
ved opnår forfatteren at formidle det historiske 
stof, så det bliver konkret, nærværende og ligetil.

Fortællingens første generation tjener til fø-
den ved deres hænders arbejde. Næste generati-
ons hovedfigur er Susanne, psykolog, foredrags-
holder og forfatter; hendes datter bliver journalist. 
Javist vokser den såkaldte kreative klasse, men 
er denne samfundsgruppes betydning alligevel 
så omfattende, at det er retvisende, at den får 
lov at fylde næste det hele? Jeg tror det næppe.

Vi lærer meget om ikke mindst familiens 
forandringer og forandringer i indstillingen til, 
hvad en familie er. Selv om grundindstillingen 
er let konservativ og tilfreds socialdemokratisk, 
har Kirsten Kirch et skarpt blik for det modsæt-
ningsfyldte i mange forskellige aspekter af sam-
fundslivet.  Teksten giver masser af gode anled-
ninger til diskussion og kritisk stillingtagen. Vi 
hører om modstandsbevægelsen, at ”Friheds-
kæmperne blev helte i den danske fortælling 
om besættelsestiden”. Bag denne elegante for-
mulering gemmer sig en viden om kontrover-
ser om virkelighed og fiktion og  kollektive be-
hov for positive historier, som jeg tror forfatte-
ren er sig ganske bevidst om.

Andre steder af fremstillingen falder forfatte-
ren desværre i og kører for godt ud af klicheer-
nes boulevard. En central figur – psykolog-kvin-
den – har en alt for sød succeshistorie. Hendes 
medgang i arbejdslivet handler især om hendes 
faglige hovedinteresse; det er kvinder i voldelige 
ægteskaber og ikke mindst æresdrab blandt ud-
lændinge. Her kommer fremstillingen til at tage 
et emne op, der kan virke særdeles blokerende 
netop på mange udlændinge, der ellers nævnes 
som en målgruppe. Æresdrabene bliver næsten 
det eneste, Det var Danmark fortæller om dem, 
der kom til landet i perioden. Det er for lidt. Ind-
vandringen har påvirket Danmark i mange ret-
ninger, æresdrab er en meget, meget lille del af, 
hvad indvandringen har påvirket Danmark med.

Miljøproblemer har fået alt for lidt plads, selv 
om teksten ellers bærer præg af en veludvik-
let sans for, at samfundet som helhed ikke ud-
vikler sig ubesværet. Billedredaktion og lay-
out medvirker ikke mindst til at lave et virkeligt 
indbydende materiale. Bogen er meget egnet i 
VUC-undervisning og dansk som andetsprog.

Steen Gottlieb

 Introduktion til den kulturhistoriske 
virksomhedsteori
Af Hans Knutagård. Klim 2013. 180 s. 249 kr.

    

Knutagård er magister i socialt arbejde i Sveri-
ge, især forebyggende og socialt arbejde med 
unge. Bogen henvender sig bl.a. til undervisere, 
lærere, mentorer, coaches, vejledere, konsulen-
ter eller ledere inden for dette fagblads læsere 
og er velegnet til undervisningsbrug på fx pd-
uddannelser eller til selvstudium/genopfrisk-
ning af den kulturhistoriske virksomhedsteori.

Knutagård slutter sin bog sådan: ”Jeg har 
forsøgt at få de beskrevne begivenheder, be-
greber og perspektiver til at ’tale’ med hinan-
den og på den måde give betydning til hinan-
den, så de tilsammen danner et system af be-
tydning – den kulturhistoriske virksomhedsteo-
ri. Det er dig, der som læser må afgøre, om det 
er lykkedes.” (s. 165)

Min afgørelse efter at have læst bogen er 
et tydeligt ja.

En længe ventet bog, som samler og giver 

et overblik over ”opfinderne” af den kulturhisto-
riske virksomhedsteori til teoriens nutidige an-
sigter: Vygotskij (opfinderen af den kulturhisto-
riske skole), Leontjev (opfinderen af den russi-
ske virksomhedsteori) og Luria (russisk sprog- 
og hjerneforsker), deres samarbejde og det at 
sammenfatte deres samarbejde og forskning 
frem til vore dage i betegnelsen den kulturhisto-
riske virksomhedsteori. Herefter sætter Knuta-
gård fokus på den kulturhistoriske virksom-
hedsteoris videreudvikling og giver et overblik 
over, hvordan den i dag har udviklet sig – man 
kunne sige i fire forskellige retninger – i Finland, 
Sverige, Norge og Danmark med link til USA.

Knutagård fokuserer i bogen på nogle af te-
oriens vigtigste begreber, fx det dialektiske-ma-
terialistiske menneskesyn, virksomhed, socialise-
ring, udvikling, bevidsthedsniveauer, kommunika-
tion, virksomhedsanalyser set gennem nogle nu-
tidige analysemodeller og illustreret med gode 
(synes jeg) hverdagseksempler med fx unge.

Knutagård har også godt tag i den kulturhi-
storiske virksomhedsteoris mere individoriente-
rede begreber som fx zonen for nærmeste ud-
vikling, motiv, behov, følelser, fantasi og kreati-
vitet. Her vil jeg gerne trække nogle headlines 
frem fra hans beskrivelse af motiv (s. 119ff): For 
individet er motiver det, der skaber motivationen 
til at gøre dette eller hint, og motiver kan deles 
i to slags motiver: ”’For at’-motiver som er ret-
tet mod fremtiden, som om målet drager men-
nesket mod sig. (…) ’Fordi’-motiver’ har deres 
grund i det enkelte menneskes erfaring og hi-
storie, som om motiverne presser mennesket 
fremad.” (s. 125). – Tankevækkende, ikke sandt. 
Prøv at spørge til dine egne motiver til én af dine 
virksomheder fx din undervisning, er det for-
at-motiver eller fordi-motiver? Eller anderledes 
sagt, styres du mest i dine handlinger af muli-
ge fremtidige mål eller af fortidige erfaringer?

Kirsten M. Larsen

 Litterære klassikere på film
Af Lisbet Borker m.fl. Systime 2013. 160 s. 
160 kr. Findes også som iBog og 3 film kan 
tilkøbes

    

Litterære klassikere på film fortæller ”hvordan 
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bøger og bogstaver omsmeltes til film og bille-
der. Det er Morten Henriksens filmatiseringer af 
Tage Schou-Hansens De nøgne træer (spille-
film, 1991), P.O. Engquists Magnetisørens femte 
vinter (spillefilm, 1999) og Karen Blixens Sorg-
Agre (tv-film, 1987), der kommer under lup”. Med 
disse ord introduceres bogen af de fire forfatte-
re. Bogen indeholder både uddrag fra de valgte 
romaner og masser af fotos fra filmene.

Omformningen af en roman til en film inde-
bærer i sagens natur en dybtgående tolkning 
af teksten. Som det tydeligt fremgår af denne 
bog efterfølges dette af en lang række af be-
slutninger om, hvorvidt det er hovedhistorien el-
ler en og flere af romanens eventuelle sidehi-
storier, der skal blive filmens historie, hvordan 
skal plottes fortælles, hvilke og hvor mange ak-
tører er ønskelige og nødvendige? Efterfølgen-
de eller sideløbende beslutninger om scenogra-
fi, kostumer, musik, klipning og redigering af det 
samlede materiale. Alt det, der tilsammen skal 
udvikles og omformes til at kunne fremstå som 
den endelige udgave af filmen.

Der er naturligvis mange håndværksmæs-
sige greb, og både dem og hele arbejdspro-
cessen med at optage film, giver denne bog et 
særdeles godt indblik i.

Uanset i hvilken sammenhæng bogen fin-
der anvendelse, vil det være naturligt og helt 
sikkert berigende at se den færdige film - før, 
under eller efter.

Der er en uundværlig og udmærket liste med 
filmiske fagudtryk bagest i bogen. En del af li-
sten er kendt fra nyere litteraturhistorie og kan 
således bruges i flere sammenhænge. Alt i alt 
er bogen her relevant mange steder, fx i dansk 
og mediefag i skolens ældste klasser, i private 
filmklubber, højskoler, interesseorganisationer.

Hele materialet er opbygget og formuleret 
meget overskueligt og systematisk. I fagbøger 
kan det til tider medføre en uønsket passivitet 
hos brugeren/læseren, men i Litterære klas-
sikere på film formår forfatterne hele tiden at 
skærpe interessen for bogens mange delemner.

En god historie, fortalt i en bog eller på film, 
appellerer umiddelbart til de fleste mennesker. 
Her bliver publikum så informeret, inspireret, 
udfordret, skubbet blidt og guidet ind et hjørne 
af filmens univers. Marianne Bindslev

 Tag fat på sproget 1:  
Arbejde, fritid og transport
Af Per Bjørnholt & Erica Lykke. Special-pæ-
dagogisk 2013. 60 s. 68 kr. Suppl. mat.:  
LEGO-æsker nr. 9348 og 9349, Mikroværk-
stedet, Odense.

    

Dette materiale er beregnet til undervisning i 
dansk for udlændinge. Materialet omfatter i alt 
tre hæfter, der hver tager udgangspunkt i em-
ner, der er kendt fra alle menneskers  hverdag.

Hæfte et (som denne anmeldelse referer 
til):  Arbejde, fritid og transport. Hæfter to hand-
ler om kroppen, sundhed og det gode liv. Hæf-
te tre handler om uddannelse, økonomi og bo-
lig og udkommer efteråret 2013. Vejledning til 
opgaverne ligger som pdf på nettet under be-
skrivelsen af hvert hæfte.

Pædagogisk sigter dette materiale på, at ele-
verne/kursisterne ”er aktive i løsningsdelen. Op-
gaverne implementerer færdighederne tale, lytte 
og skrive. (...) Der er ikke facitliste til opgaverne, 
for hele formålet er at sætte gang i kursisternes 
fantasi, så der er fokus på processen frem for 
målet." (uddrag af forlagets egen præsentation).

Til brug i undervisningen kan benyttes ud-
valgte LEGO-klodser.  På den måde ”bliver 
også de introverte inddraget” ifølge forlagets 
præsentation.

Ved at materialets emner er hentet fra dag-
ligdagen, vil alle elever til enhver tid kunne bidra-
ge med stof til løsning af opgaverne. Emnerne 
fra hæfte et – arbejde, fritid og transport – op-
træder i alle menneskers erfaringsverden. Men 
naturligvis i forskellige udtryk og med varieret 
relevans og betydning for det enkelte menne-
ske. Det giver så mulighed for at afprøve sprog-
lige færdigheder i et trygt læringsrum - ”ufar-
ligt”, kalder forlaget det. Det giver god basis for 
at udvikle sproglige færdigheder, udveksle er-
faringer på tværs af nationaliteter, og at lære 
mere om det danske samfund. Særdeles vel-
egnet til både selvstændigt arbejde og i små 
og store grupper.

Forfatternes ambition er at inspirere til dis-
kussion og forskellige typer af fremlæggelse i 
elevgruppen. Der foreslås fremlæggelse i ple-
num og videooptagelser med efterfølgende 

sproglig fejlfinding. Hæfterne indeholder rele-
vant grammatik i oversigtsform, indsætningsdik-
tater og iagttagelsesøvelser og andet - fx Gæt 
et job og Gæt en fritidsinteresse ud fra fotos af 
forskellige mennesker. Her er altså materiale, 
der aktiverer både viden, kundskaber og følelser.

Det fremhæves som nævnt i pressemedde-
lelsen, at dette materiale tilstræber at tilgodese 
introverte elever. Men i 1970'erne blev projekt-
arbejde, gruppeundervisning, medbestemmelse 
og fri mundtlig formulering for alvor en del af det 
danske læringsmiljø – det vil sige den konkrete 
undervisning... Siden da har ingen undervisere 
vist sat spørgsmålstegn ved, at det største ud-
bytte i undervisningen opnås ved, at alle san-
ser inddrages i indlæringen.  Det gælder iføl-
ge indlæringspsykologien alle personligheds-
typer. Det har imidlertid krævet, at der sidelø-
bende blev udviklet og udgivet relevant under-
visningsmateriale. Det har ikke altid været til-
fældet, hvorfor underviserne selv har måttet ud-
færdige noget ad hoc.

Det er en vægtig grund til at anbefale nær-
værende hæfter. Tag fat på sproget er både re-
levant og brugbart. Dog undrer det denne an-
melder, at der så mange steder i teksten tages 
udgangspunkt i en for længst tilbagevist og for-
ældet opfattelse af, hvad ”svære ord” og ”svæ-
re sætninger” er.

Følgende eksempel  fra s. 47 til illustrati-
on på godt ondt af bogens indhold: ”Der går 
15 minutter, så kommer Kurt og Mads, der 
er ambulanceførere, og henter Henrik i deres 
__________ og kører Henrik ind til Rigshospi-
talet. En læge kigger på Henrik og tager rønt-
genbilleder af Henriks venstre ben. Lægen er 
ikke glad for det, han ser på billederne, og rin-
ger efter en _________, der skal flyve Henrik 
til Sverige, for der kan de lave Henriks ben, si-
ger lægen.”

Hvem taler sådan? Børn? Voksne? Svagt 
begavede? Hvorfor ikke lære de rigtige gloser 
og få kendskab til den reelle virkelighed i før-
ste omgang?

Bortset fra disse forbehold anbefales ma-
terialet med fire stjerner.

Marianne Bindslev
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Storkursus for
Ansatte ved oplysningsforbund  
og daghøjskoler

Pædagogisk Sammenslutning for ansatte 
ved oplysningsforbund og daghøjskoler 
holder igen i år kursus for alle inden for de 
folkeoplysende områder. Under overskriften 
"Sæt grænser og få energi" sættes fokus 
på de udfordringer, vi undervisere dagligt 
bliver stillet over for – både fagpolitisk, 
pædagogisk og personligt – så vi kan få en 
fælles forståelse og muligheder for at handle.

Tid:
8.-9. november 2013
Sted:
Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia  
– www.hkf.dk
Tilmelding: 
Senest 25. oktober 2013 på  
www.uddannelsesforbundet.dk
Der er kun 30 pladser,  
og tilmelding er bindende.
Pris:
Medlemmer af Pædagogisk  
Sammenslutning og fuldtidsledige: 675 kr.
Øvrige medlemmer af Sektionen for ansatte 
ved oplysningsforbund og daghøjskoler:  
1075 kr.
Andre medlemmer af Uddannelsesforbundet: 
1650 kr. (spørg sektionsformanden  
om evt. tilskud)
Tilbud: 
Meld dig ind i Pædagogisk Sammenslutning 
senest den 25. oktober 2013 og få kurset  
til 675 kr.

Kurset bliver en blanding af teori, øvelser,  
dialog og reflektion - bl.a. med coach og  
vejleder Peter Møhring om
-  Dynamikker i forandringer - og energifyldt 

håndtering af dem.
-  Klare personlige grænser: hvordan lytter 

jeg til de signaler, der fortæller mig, hvornår 
jeg skal sige Ja og Nej - og hvordan jeg gør 
det på en god måde?

Med disse emner vil Peter tage udgangs-
punkt i dagligdags eksempler fra udefra- 
kommende forandringer og håndteringen  
af dårlig ledelse, besværlige elever etc.
Deltagerne får desuden den populære  
lydbog ”Livets Cirkel” af Hawk of the  
Yellow Wind.

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk
Yderligere oplysninger hos Henrik Kudahl, 
henrik@aof-vendsyssel.dk, tlf. 9890 3275.

Lærernes Pension informerer:
Lærerkonflikt gik ud over pensionsindbetalinger

Forårets lockout kunne også mærkes i Lærernes Pension. Indbetalingerne i årets første halvår 
var 230 millioner kroner lavere end forventet i budgettet, og det skyldes lockouten af en ræk-
ke lærergrupper i april, hvor Lærernes Pension kun fik omkring en tredjedel af, hvad der nor-
malt indbetales hver måned fra de 130.000 medlemmer.

For hele halvåret var præmieindtægten 1930 mio. kr. i forhold til 2089 mio. kr. i 2012.
Afkastet for første halvår var præget af fortsat uro på de finansielle markeder, som bl.a. 

har ført til en global rentestigning. Det samlede afkast blev på 0,5 %.
Bedst gik det for Lærernes Pensions danske aktier og globale aktier, der begge gav et af-

kast på omkring 9,5 %.
Depotrenten for 2013 er uændret 3,5 % efter pensionsskat.

Tjenestemændenes Låneforening informerer:

HALVåRSMEDDELELSE 2013
Udlånsrenten har siden 01.03.2012 været på 6,25 % p.a.

Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger. Lånet kan altid indfries uden 
omkostninger.

hovedtal
1. HALVÅR 2013 1. HALVÅR 2012

Antal lån 2.671 2.720

MIO. KR. MIO. KR.
Udlånssum 299,8 307,8
Samlet udlån 1.420 1.392
Omkostninger 4,8 4,6
Tab og hensættelser 3,9 3,2

HALVÅRETS RESULTAT 4,4 4,8

Egenkapital 229,5 217,5

Der er et mindre fald i antal etablerede lån i forhold til sidste halvår.  Det samlede udlån er 
fortsat steget og skyldes, at en større del af foreningens lån er 7 og 8 års lån som blev ind-
ført i slutningen af 2008.

Det gennemsnitlige lån er på ca. kr. 112.000.-
Der er et mindre fald i antallet lån, der får afslag, og i 1. halvår er der givet 182 afslag 

mod 249 sidste halvår, svarende til 6 % af de indkomne ansøgninger. Årsagen til afslagene 
er fortsat, at en del ansøgere tidligere har fået bevilget lån med bemærkning om, at lånet skal 
nedbringes til halvdelen, jf. foreningens lånebetingelser, og ved fornyet ansøgning gives der 
så afslag på nyt lån.

Halvårsresultatet udviser et overskud på 4,4 mio. kr. mod 4,8 mio. kr. for 1. halvår 2012, 
som var rekord for et halvårsresultat.

Det samlede udbytte, renteindtægter og kursreguleringer på foreningens værdipapirer ud-
viser et positivt resultat på ca. 1,1 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. for 1. halvår 2012. På grund af den 
fortsatte stigning i det samlede udlån er der hensat yderligere 1,2 mio. kr. til evt. tab. Det for-
ventes, at årets resultat som helhed vil blive positivt med et overskud på ca. 10 mio. kr.

Egenkapitalen udgør nu 229,5 mio. kr.

Tjenestemændenes Låneforening er fortsat et meget attraktivt tilbud til alle, der har behov 
for et billigt og hurtigt forbrugslån, men også til de mere varige forbrugsgoder er tilbuddet   
attraktivt og konkurrencedygtigt. Læs mere på www.tjlaan.dk
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fagligt aktuElt
Af lASSe nABe-nIelSen

konSulent I uDDAnnelSeSforBunDet

eR DU ANSAT på en erhvervsskole, 
på VUC, på en privat daghøjskole el-
ler et privat sprogcenter efter FOAS-

overenskomsten, er du omfattet af statens 
regler om tjenesterejser. Her kan du læse 
lidt om de generelle bestemmelser. Der kan 
desuden på din arbejdsplads være lokale 
aftaler, kutymer eller retningslinjer, der ud-
mønter aftalen.

Tjenesterejseaftalen giver dig ret til at 
få godtgjort dine merudgifter til  transport, 
når du er på tjenesterejser i forbindelse med 
dit arbejde. Så hvad er tjenesterejser? Og 
hvad er merudgifter?

En tjenesterejse er en rejse, som er nød-
vendig for dit arbejde. Typisk er den en rejse 
til et andet arbejdssted end dit normale. Din 
normale transport mellem dit hjem og dit 
arbejde er ikke en tjenesterejse.

Merudgifter er de ekstra udgifter, der er 
forbundet med, at du skal møde et andet 
sted end på dit normale arbejdssted. Udgif-

ter, der ligger ud over dine normale udgifter 
til transport til og fra dit arbejde.

DET ER I udgangspunktet din arbejdsgiver, 
der tilrettelægger tjenesterejser og derfor 
skal følge bestemmelserne i tjenesterej-
seaftalen. Ofte overlader lederen dog den 
konkrete planlægning af en tjenesterejse til 
medarbejderne selv. I den forbindelse kan 
der til tider opstå en diskussion om, hvor-
vidt der må benyttes privat eller offentlig 
transport i forbindelse med tjenesterejsen.

På de fleste arbejdspladser er der en 
fast praksis for, hvorvidt der må bruges 
privat eller offentlig transport. Er der ikke 
en fast praksis, så er det i udgangspunktet 
din leder, der bestemmer, om du skal rejse 
med offentligt eller privat transportmiddel. 

I vurderingen af, hvilken transportform 
der skal bruges, skal indgå, hvad der i den 
konkrete situation er mest hensigtsmæs-
sigt og økonomisk. Her skal også tidsfor-

bruget ved henholdsvis privat og offentlig 
transport medtænkes.

ET ANDET SPØRGSMÅL, der til tider rej-
ses, er, hvordan privat transport i egen bil 
honoreres. Der opereres med to forskellige 
satser. Den høje sats er i udgangspunktet 
beregnet til ansatte, der forudsættes at 
stille bil til rådighed i forbindelse med de-
res arbejde, eller som kun vanskeligt kan 
bestride deres arbejde uden bil.

Din arbejdsgiver kan ikke forudsætte, at 
du stiller bil til rådighed ved tjenesterejser, 
eller kræve, at du har kørekort – med min-
dre det står i dit ansættelsesbrev.

Hvordan transporttiden på en tjenesterejse 
medregnes i arbejdstiden afhænger af ar-
bejdstidsreglerne på dit ansættelsesområde. 

ER DU I tvivl om, hvilke regler der gælder 
for tjenesterejser på din arbejdsplads, skal 
du spørge din tillidsrepræsentant til råds. *

rejser som led i tjenesten
– på erhvervsskoler og VUC samt på private daghøjskoler og sprogcentre på FOAS-overenskomsten

STUDIEREJSE TIL
New york
7 dg./5 nt. 
hotel+fly 
fra kr.

6.035

Kontakt os på
Tlf.: 70 22 05 35
hol@kilroygroups.dk

Studiebesøg Faglige 
kompendier

Tryghed & 
sikkerhed

erfarne 
konsulenter

Spar tid og penge & styrk fagligheden på skolerejsen 

www.kilroygroupS.comgør STudierejSeN eN klaSSe bedre

Forslag til studiebesøg i New York:
•  Byrundtur ‘The Melting Pot’  • Harlem Tour & Gospel
•  Rundvisning i FN-bygningen

Andre muligheder:
Prag, fly, 5 dage/4 nætter .............................. fra kr.  1.755,-
Rom, fly, 5 dage/4 nætter ............................... fra kr.  2.665,-
Lissabon, fly, 5 dage/4 nætter ........................ fra kr.  2.820,-
Madrid, fly, 5 dage/4 nætter ............................ fra kr.  2.395,-
Prisen er pr. person i flersengsværelse på hostel

kursEr, MØDEr Mv.
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elever bliver mere motiverede, hvis de 
oplever, at faget giver dem mulighed 
for at tænke nyt og være kreative. Det 

gælder i alle fag, mener Lene Tanggaard, 
der er professor i pædagogisk psykologi 
og kvalitativ forskning på Aalborg Univer-
sitet, hvor hun forsker i kreativitet og læ-
ring. For nylig har hun i bogen ”Unges mo-
tivation og læring” som en af 12 eksperter 
givet sit bud på, hvad der motiverer unge 
til uddannelse.

Hvordan fremmer det motivationen, at 
man har mulighed for at være kreativ?
- I virkeligheden skal vi ikke arbejde med 
motivationen fra starten. Men hvis vi tæn-
ker kreativitet ind som et mål i undervisnin-
gen, vil de fleste opdage, at det motiverer. 
I første omgang handler det om at skabe 
mening for eleverne - skabe undervisning, 
der giver så meget mening, at lysten til at 
arbejde med faget opstår.

Hvilken betydning lægger du i kreativi-
tet i denne forbindelse?
- Det handler om at ændre praksis og skabe 
noget, der er nyt og værdifuldt. Det er væ-
sentligt, at det er værdifuldt, for der er op-
fundet mange nye produkter, som ikke er 
særligt værdifulde, men måske decideret 
skadelige. Her må vi overveje, om vi så var 
kreative. Jeg er meget optaget af at rykke 
ved nogle myter om, hvad der er kreativt – at 
det er nogle bestemte personer, der er kre-
ative, at man skal tilhøre en bestemt klasse 

eller bestemte brancher for at være kreativ. 
Kreativitet ser forskellig ud i forskellige fag, 
men når man står over for et problem, kræ-
ver det i enhver branche, at man er kreativ 
og måske kan finde en vej, der ikke er gået 
før. Det kræver også, at man kan se sig selv 
som en, der aktivt kan skabe forandring.

Hvordan skaber læreren rum for kreati-
vitet?
- I den vestlige del af verden har vi en over-
vejende romantisk opfattelse af, at kreativi-
teten er spontan og kommer ved at lade en 
person være uforstyrret. Vi har dog brug for 
at rokke ved den forståelse. At være kre-
ativ er en måde at være i verden på, som 
skal kultiveres og dyrkes. Det er eksempel-
vis nemmere at være kreativ med et fag el-
ler et område, hvis man har den grundlæg-
gende viden i faget. Derfor skal eleverne 
guides - ligesom et barn, man holder i hån-
den. Ind imellem kan man give slip, og det 
kan man gøre mere og mere, når barnet el-
ler eleven bedre kan klare sig selv. Samti-
dig er læreren rollemodel. Hvis læreren er 
god til at stille de frække spørgsmål, får 
man sandsynligvis også elever, der vil eks-
perimentere.

Hvordan finder man balancen mellem at 
guide og give rum til kreativitet?
- Vi har længe underkendt det at kopiere. 
For nylig hørte jeg, at man i den kinesi-
ske kulturkreds lærer at tegne ved at ko-
piere. Først lægger man papir hen over en 

anden tegning, senere tegner man af ef-
ter en anden tegning, og til sidst kan man 
lægge modellerne væk og tegne sin egen 
version. På den måde får eleven kompeten-
cer til at være kreativ. Læreren skal legiti-
mere det over for eleverne ved at fortælle, 
at hun ved, at hvis man begynder her, er 
det bedst for læringen på lidt længere sigt. 
Som et pædagogisk eksperiment kunne 
man prøve at lade nye elever på en uddan-
nelse udføre en opgave uden først at intro-
ducere dem til grundbegreber eller færdig-
heder. Derefter kunne eleverne udføre en 
opgave, hvor lærere og elever sammen har 
indhentet en masse viden om området for-
inden. De to øvelser ville være en god an-
ledning til at diskutere, hvad der fremmer 
eller hæmmer kreativitet.

Hvad gør man, hvis man som lærer ikke 
er kreativt anlagt?
- Selv den mindst kreative lærer kan give 
elever forudsætningen for at være kreativ, 
netop fordi basisviden er forudsætning for 
kreativiteten. Men læreren skal kunne ar-
gumentere for, hvorfor det er vigtigt, for de 
unge stiller spørgsmål til det. *

 I bogen "Unges motivation og læring – 12 eks-
perter om motivationskrisen i Uddannelses-
systemet", der udkom den 15. august på Hans 
Reitzels Forlag, bidrager Lene Tanggaard med 
kapitlet "Kreativitet fremmer motivationen".

Selv den kedeligste lærer 
kan skabe kreative elever
kreative elever er motiverede elever, og læreren spiller en helt central rolle, når der skal 
skabes rum for kreativiteten. Det gør man blandt andet ved at give eleverne kompetencer 
og basisviden og lære dem at stille de frække spørgsmål. Professor Lene Tanggaard gør op 
med forestillingen om, at kreativitet er forbeholdt bestemte fag.

{  Af mIkkel kAmP -  foto: helene BAgger }



Nyt ordblindemateriale

af Thomas Mose og Mikael Højbjerg

Kr. 120,- pr. bog
88 sider

Arbejder med det 
grundlæggende 
princip for læs ning 
og stavning – at der 
til hvert bogstav 
hører én lyd.
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FONOLOGIK er et multisensorisk læsestavemateriale i tre 
trin, der med udgangspunkt i en tælleteknik (tapping) træner 
grundlæggende principper for læsning og stavning. 

FONOLOGIK bygger på den nyeste viden om ord blindhed,  
og er et gennemarbejdet undervisningsmateriale med fokus 
på lydforbindelser og systematisering af sproglyde. 

Materialets særlige tælleteknik gør læsningen/stavningen mere 
over skuelig, idet den hjælper med at fastholde sproglydene i 
arbejdshukommelsen. Desuden giver tek  nikken en taktil/- 
kinæstetisk fornemmelse for begrebet syntese, altså at lydene 
kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stav-
elser og ord. 

På fonologik.alfabetaforlag.dk ligger lærervejledning med 
videoeksempler, facitlister og lyd. 

Vognmagergade 11  ·  1148 København K  ·  Telefon 3691 7070  ·  info@alfabetaforlag.dk  ·  alfabetaforlag.dk  

Kom til GRATIS kursus i København torsdag 31. oktober 14.00-17.00. 
Læs mere og tilmeld dig på alfabetaforlag.dk.

Bygger videre på de lærte bogstavlyde 
og præsenterer de hyppigste betingede 
udtaler.
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