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NY UDGAVE AF 
PLANTEBIOLOGI

Plantebiologi giver en bred og 
omfattende basisviden om biolo-
gi og økologi i relation til plante-
avl inden for landbrug, skovbrug, 
planteskole, væksthus- og anlægs-
gartneri.
Bogen kommer hele vejen rundt om 
planten. Det drejer sig ikke kun om plan-
tens opbygning og funktion, men også om, 
hvordan vi håndterer biologien i forhold 
til generel dyrkningspraksis og om, hvordan 
planter spiller ind i økologisk sammenhæng.

Plantebiologi er udarbejdet til biologi, niveau 
F og E, på erhvervsuddannelsernes indgang Dyr, 
planter og natur. I bogen arbejdes med følgende 
emner: Livets opståen, planters samspil med insek-
ter, planteriget, plantens opbygning og funktion og 
plantens vækstbetingelser. Der sluttes af med planten i 
økologisk sammenhæng med relevante stofkredsløb. Til 
alle emnerne er der i vid udstrækning inddraget eksem-
pler fra jordbrugsbranchen, som kan være genkendelige fra 
elevens praktiske hverdag eller samfundsliv.
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kort nyt

1 ud  
af 5
tilmeldte elever på grundforløbene på er-
hvervsuddannelserne møder aldrig op. 
Det viser tal fra Danmarks Statistik for 
perioden 2011-2016. Lidt over halvdelen 
af de tilmeldte elever, der ikke mødte op, 
var i 2016 stadig hverken i gang med el-
ler havde fuldført en anden ungdomsud-
dannelse eller videregående uddannelse. 
Samtidig falder en del af de tilmeldte ele-
ver, der faktisk begynder på grundforlø-
bet, siden fra. Knap en tredjedel af dem 
havde i 2016 ikke fuldført eller var i gang 
med en uddannelse.
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Chefen prioriterer  
ikke arbejdsmiljøet
Der mangler tid, penge og uddannelse, mener 140 af Uddannelses-
forbundets arbejdsmiljørepræsentanter. Det viser en omfattende 
undersøgelse blandt FTF’s 16 største medlemsorganisationer. Lidt 
over halvdelen af de 140, nemlig 53 procent, er da heller ikke ble-
vet tilbudt den lovpligtige todages efteruddannelse, som blev ind-
ført i 2010. Den skal arbejdsmiljørepræsentanter ellers have tilbudt 
inden for det første år, efter at de er blevet valgt til arbejdsmiljø-
repræsentant første gang.

Læs mere på Uddannelsesforbundet.dk/Nyheder

offentligt ansatte  
bruger deres fritid  
på at arbejde

Mange offentligt ansatte føler, at de er nødt til arbej-
de i deres fritid, for at de kan nå at løse deres arbejds-
opgaver ordentligt. Det viser en undersøgelse, som 
Megafon har foretaget – blandt andet hos Uddan-
nelsesforbundets medlemmer. Hver anden af de i alt 
knap 3.000 adspurgte siger, at de bruger tid uden for 
arbejdstiden mindst hver uge for at sikre, at de kan 
løse deres arbejdsopgaver i ”en ordentlig kvalitet”.

Læs mere på Uddannelsesforbundet.dk/Nyheder

Praktikgaranti skal lokke unge til 
håndværks fagene

En garanteret praktikplads skal få flere unge til at vælge at uddanne sig inden 
for et af håndværksfagene, skriver dr.dk. Det håber man i hvert fald hos metal- 
og maskinindustrien, der er blevet enige og er gået sammen med en række er-
hvervsskoler om en aftale. Den skal spænde et redningsnet ud under erhvervs-
skoleelever, som ikke har held med at finde en praktikplads på egen hånd.

Uddannelses forbundet  
aftaler seniorordning med UCplus

Mere i løn og bedre forhold for forældre til småbørn. Det er nogle af de forbed-
ringer, som Uddannelsesforbundet og UCplus, der blandt andet driver sprog-
centervirksomhed, er blevet enige om i en ny overenskomst. Og som noget 
helt nyt kan underviserne ved UCplus nu også se frem til en seniorordning. 

Læs mere på Uddannelsesforbundet.dk/Nyheder
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Invester I Uddannelse  
– vI har Ikke råd tIl at lade være

RegeRingens finanslovfoRslag eR udtryk for 
endnu en systematisk tur med grønthøsteren ned 
over alle uddannelsesområder i staten. Samtidig ved 
vi, at kommunernes økonomi er under stort pres, så 
også her vil vi se, at uddannelsesområdernes udsult-
ning fortsætter. Der er stadig håb om, at den endelige 
finanslov ender et helt andet sted, end der, hvor rege-
ringen havde tænkt sig. Men sort ser det ud.

Det er simpelthen totalt uforståeligt, at regerin-
gen ikke forstår og anerkender, at vores velstand byg-
ger på veluddannede borgere, og at velfungerende 
uddannelsesinstitutioner er en central forudsæt-
ning for netop det. 

Tilsvarende er det mig totalt uforståeligt, at po-
litikerne gang på gang kan fremhæve behovet for, at 
der uddannes flere faglærte, samtidig med at de år 
efter år fjerner de ressourcer, der er hele forudsæt-
ningen for at drive uddannelsesinstitutionerne. Tror 
flertallet på Christiansborg, at der kan skabes kva-
litet i uddannelserne og sikres uddannelser tæt på 
de unge ud fra den logik? 

Vi er et rigt samfund. Vi er blevet et rigt sam-
fund, fordi vi altid har forstået, at viden er vejen til 
velstand. Viden er det danske råstof. Samtidig har 
vores samfund en meget stor sammenhængskraft 

– endnu, kan jeg fristes til at sige. For den sammen-
hængskraft bygger blandt andet på, at alle borgere 
har lige og god adgang til en række velfærdsydelser 
så som uddannelse.

Regeringen er med sit forslag til finanslov på helt 
gal kurs. En kurs, som både vil gamble med samfun-
dets velstand og sammenhængskraft.

Det er på høje tid, at det samlede folketing træ-
der i karakter og siger: ”Vi vil en anden vej”. For vi 
har råd. Og borgerne fortjener uddannelsestilbud, 
der adresserer de personlige, samfundsmæssige og 
erhvervsmæssige udviklingsbehov. Derfor skal der 
investeres i uddannelse. 

Vores opfordring til partierne udenfor regerin-
gen er: Lad nu være med at gå efter bare at lappe lidt 
på hullerne i regeringens finanslovsforslag. Vær 
ambitiøse! Hold regeringen fast på, at I i fællesskab 
skal finde de penge, der skal til, for at det er reali-
stisk at indfri ambitionerne i de seneste års uddan-
nelsesreformer. I skal give uddannelsesinstitutio-
nerne reelle muligheder for at leve op til jeres for-
ventninger til dem. 

Vi vil så gerne, men vi kan ikke levere uden penge. 
Som bekendt er det kun nullermænd, der gror ud af 
ingenting.

Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
Uddannelses- 
forbundet
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 06 læReRnes sygefRavæR eR stadig 

  uacceptabelt højt

  Trods stort politisk fokus på området, er sygefraværskurven 
  ikke knækket for lærerne på EUD og VUC. Nye tal fra 
  Moderniseringsstyrelsen viser, at der kun er sket noget med 
  AMU-lærernes sygefravær.
 10 stRess kan smitte fRa læReR til elev 

  – og omvendt

  Mistrives underviserne, er der øget risiko for, at også eleverne 
  mistrives. Det viser flere studier.
 12 tjek din løn – det betaleR sig

  Få tip til, hvad du skal kigge efter på din egen lønseddel, og læs, 
  hvad Maja Kirstine Petersen fik ud af at gøre det.
 14 paRtneRskabeR giveR udsatte unge mod på 

  uddannelse

  Udsatte unge har brug for at blive modnet på en arbejdsplads 
  for at få lyst til at gå i gang med en uddannelse. Det viser et 
  treårigt projekt fra Aarhus. Læreren er med eleven ude på 
  arbejdspladsen, og det giver tryghed og en bedre chance for, 
  at den unge holder fast.
 18 bent gøR os klogeRe

  I serien ”Lærere, der gør os klogere” fortæller Bent Klarmark, 
  som underviser i Naturvidenskab på AVU-niveau på VUC 
  Roskilde, om udviklingen af appen ”VUC Bliv Klog”. Den kan 
  bruges til at gøre undervisningen mere aktiverende, praktisk 
  og motiverende. 
 20 heR tRoR man stadig på 25 pRocent

  I det treårige projekt ”Faglært til Fremtiden” har man ikke 
  mistet troen på, at hver fjerde ung i 2020 vil vælge en erhvervs-
  uddannelse.

 24 alle taleR om dannelse – men kun få ved, 

  hvad de andRe meneR

  Hvad er dannelse – egentlig? Det giver både undervisnings-
  ministeren, forskere, samt ledere og lærere på Uddannelses- 
  forbundets skoler deres bud på i dette tema.
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lærernes 
sygeFravær 
er stadIg 
UaccePtabelt højt
Sygefraværet er faldet en anelse for lærerne på EUD og VUC, mens kurven 
kun er knækket for AMU-lærernes vedkommende. Det viser nye tal fra 
Moderniseringsstyrelsen. Tallene skal tages meget alvorligt, mener man i 
Uddannelsesforbundet. Problemet er, at sygefraværet i så høj grad er lokalt bestemt. 

a F  d o r t h e  p l e C h i n G e r  /  G r a F i k :  m a r i a n n e  J ø r G e n S e n

årligt. Denne gruppe udgør dog kun en mindre størrelse med i 
alt 215 ansatte mod henholdsvis 6.532 EUD-lærere og 1.685 
AVU- og FVU-lærere.  

At tallene stadig er så høje, overrasker Hanne Pontoppidan. 
For et år siden endte de på daværende undervisningsminister 
Ellen Trane Nørbys bord, ligesom der blev stillet spørgsmål til 
ministeren om det høje fravær i Folketinget af Socialdemokra-
ternes erhvervsuddannelsesordfører på baggrund af tallene i 
Uddannelsesbladet. Der var stor enighed om, at der skulle gø-
res noget ved tallene, og Ellen Trane Nørby ville gå videre i dia-
log med lederforeningerne for VUC og EUD herom. 

alle vil gerne undgå sygdom

Problemet er, at det er lokalt – på den enkelte skole – at man kan 
gøre noget ved tallene. Det er der enighed om i både Uddannel-
sesforbundet, hos lederne for erhvervsskolerne og VUC og i Mo-
derniseringsstyrelsen. Kontorchef i styrelsen, Tina Feldt Jes-
sing, understreger, at en god forebyggende indsats og håndtering 
af sygefraværet i høj grad skal ske på de enkelte arbejdsplad-
ser i dialog mellem medarbejdere og ledere, men at der fortsat 
vil være fokus på sygefravær og dialog med lederforeningerne. 

Hun hæfter sig dog ved, at sygefraværet er faldet fra 2015-
2016, og at det gennemsnitlige sygefravær hos AMU-lærerne 
ligger under gennemsnittet for de statsligt ansatte:  

- Vi kan konstatere, at det går i den rigtige retning, og det er 
vi selvfølgelig glade for, siger hun.

Men er tallene tilfredsstillende?
- Sygefraværet for erhvervsskolelærere og AVU-FVU-læ-

teRmometeRet viseR stadig feber, når det gælder sygefra-
vær og langtidsfravær blandt AVU- og FVU-lærerne på VUC 
samt EUD-lærerne på erhvervsskolerne. I gennemsnit er de-
res sygefravær langt højere end for statsansatte generelt. Og 
det skønt der har været stort fokus på det, siden Uddannelses-
bladet for et år siden viste, at tallene var vokset markant siden 
lockout og Lov 409. 

Det viser nye tal fra statens arbejdsgiver, Moderniserings-
styrelsen, der har opdateret tallene for lærergrupperne i forhold 
til dem, Uddannelsesbladet bragte. Det vil sige fra 2015-2016.  

Tallene vækker stor bekymring og undren hos Uddannel-
sesforbundets formand Hanne Pontoppidan:

- Sygefraværet ligger stadig på et uacceptabelt højt niveau. 
Det bør altså vække til øjeblikkelig handling ude på de enkelte 
skoler, siger hun og understreger, at lærernes sygdom både går 
ud over den enkelte, men også kollegerne, der skal vikariere, in-
stitutionens økonomi og kvaliteten af undervisningen.

De nye tal viser, at selv om sygefraværet er gået en anelse ned 
fra 2015 – hvor det var vokset markant – ligger det stadig på et 
meget højt niveau i forhold til andre statsligt ansatte. Lærerne 
på EUD, FVU og AVU har fortsat mere end en tredjedel flere sy-
gedage end gennemsnittet af statsansatte. Og for langtidssyge-
fraværet er tallet endnu mere markant: Mens der for alle stats-
ansatte i gennemsnit er registreret 3,8 dage i langtidsfravær, er 
tallet for EUD-lærere 6,6 – eller 42 procent højere, og for AVU-
FVU-lærere 6,2 dage – eller 39 procent højere. Kun på ét om-
råde – for AMU-lærernes vedkommende – er tallet på niveau 
med statsansatte generelt i forhold til sygedage, nemlig 3,9 dage 



rerne er højt, når der sammenlignes med staten gene-
relt, og det skal vi selvfølgelig have håndteret. Som ar-
bejdsgiver og overenskomstpart tager Moderniserings-
styrelsen ansvar for at bidrage til at skabe gode rammer 
for håndteringen af sygefravær lokalt, og vi vil fortsat 
have fokus på de områder, hvor lærerne har et højt sy-
gefravær, siger hun.

Tina Feldt Jessing kan ikke forklare, hvorfor tallet 
for langtidssygefravær stadig ligger så højt i forhold til 
andre statsligt ansatte og siger, at hun selv har stud-
set over tallet.

Det er vel ikke de samme hoveder, der går igen i lang-
tidssygefraværet fra 2014-2016? Kan man ikke også tolke 
tallene, som om der fortsat bliver ”produceret” nye lang-
tidssygemeldinger?

- Det kan vi ikke se på centralt hold. Det kan være nye 
tilfælde, og det kan være sygdom, der har strakt sig over 
flere år. Det har man et overblik over på den enkelte in-
stitution, siger Tina Feldt Jessing og understreger, at 
man fortsat følger udviklingen og har ”en klar forvent-
ning om, at det fortsat går i den rigtige retning med sy-
gefraværet”.

den enkelte skoles udfordring

I lederforeningen Danske Erhvervsskoler- og gymnasier, 
DEG, vil formanden Peter Amstrup ikke udtale sig om 
det mere generelle sygefravær, for ”det vil kun være gis-
ninger”, hvad der kan være årsagen. Men generelt me-
ner han, at man skal tage data-opgørelser med et gran 
salt, for der kan være spuriøse sammenhænge – det vil 
sige, at man konkluderer ud fra to datasæt, som man 
ikke kan koble sammen:

- Og hvis der er en sammenhæng mellem sygefravær 
og stressfaktorer, skulle man jo tro, at AMU-lærerne var 
mere syge end de andre lærere. De om nogen har været 
under et voldsomt pres de senere år, siger han, men un-
derstreger, at han dermed ikke siger, at der ikke er en 
sammenhæng.

Men selv om det er lokalt, er det så ikke noget, I på or-
ganisationsplan har fokus på, når gennemsnitstallene 
for sygefraværet stadig er så højt?

- Ja, det har vi. Vi har et meget tæt samarbejde med 
Uddannelsesforbundet og Gymnasieskolernes lærerfor-
ening om nogle udfordringer, der blandt andet har med 
arbejdsmiljøet at gøre. Det er klart, at erhvervsskolerne 
er under pres, og at lærerne er det, fordi de skal samlæse 
og samle op og have små hold og hvad pokker ved jeg. 
Det er altså ikke lige sjovt altid. Så jeg bilder mig ind, vi 
har fokus på det, men det giver sig åbenbart ikke udslag 
i omfanget af sygefravær, siger han.

Find de lokale løsninger

Heller ikke i VUC’s lederforening er der mange ord om 
det mere overordnede sygefravær. Formanden Verner 

langtidsfraværsdage per  
fuldtidsansat lærer

antal sygedage i alt på et år
Fakta

2014

9,8 11,6 11,1

2015 2016

2014 2014 2014

3,8 5,5 3,9

2015 2015 20152016 2016 2016

6,7 6,5 6,2 5,6 6,7 6,6

2014 2015 2016

11,6 11,7 11,5

2014 2015 2016

8,2 8,7 8,4

amU-lærere aVU- og FVU-lærere erhvervsskolelærere

alle statens ansatte

2014 2015 2016

6,7 8,8 7,3
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Rylander-Hansen understreger i en mail, at ”det generelle vil 
jeg ikke udtale mig om”.

Han uddyber med, at ”selvfølgelig har vi fokus på sygefravæ-
ret på min egen skole”. I SU og Arbejdsmiljøudvalget ser man 
på udviklingen fra kvartal til kvartal, og ”sygefraværet blandt 
mine AVU-lærere fra tredje kvartal 2016 til andet kvartal 2017 
var 2,1 både med og uden langtidssygdom (det vil sige, at der ikke 
er nogen langtidssyge)”, oplyser han om sin egen skole, Kolding 
HF & VUC, hvor han er rektor. Han henviser til og vedlægger 
den politik for medarbejdernes sygefravær, man har på skolen.

bevæg jer væk fra bestyrelseslokalerne

Og ja, Uddannelsesforbundet mener også, at det er lokalt, at pro-
blemerne skal findes og løses. Men så er det også vigtigt, at man 
tager det alvorligt dér, siger Hanne Pontoppidan: 

- Lærere bliver sjældent syge af ”et eller andet overordnet ge-
nerelt”. En arbejdsbetinget sygdom er ofte båret af noget, der 
ligger meget tæt på lærerne – for eksempel arbejdsmiljøet og 
betingelserne for at udøve sit arbejde, siger hun som begrun-
delse for, at det er på de enkelte skoler – lokalt – at man skal 
løse problemerne:

- Derfor er det meget vigtigt, at ledelsen bevæger sig væk fra 
bestyrelseslokalerne og ud i den enkelte afdeling for oprigtigt 
nysgerrigt at undersøge, hvordan det kan være, at der er så stort 
et sygefravær lige dér. Man kan jo ikke begynde at gøre forskel-

aMU adskIller sIg
hveRken i danske Erhvervsskoler- og 
gymnasier, der i dag også repræsenterer 
de selvstændige AMU-centre, eller på 
det mindste af dem, AMU-Vest, kan man 
forklare, hvorfor AMU-lærerne generelt 
ligger under gennemsnittet for statsligt 
ansatte, når det gælder sygedage. Denne 
gruppe af i alt fire selvstændige centre 
er om nogen en presset gruppe med en 
blodrød økonomi og en stadig trussel om 
lukning. 

Eva Lundgren, souschef for AMU-
Vest, understreger, at hun kun kan tale på 
vegne af sin egen skole, der har lidt mere 
end 70 ansatte, hvoraf de cirka 40 er læ-
rere. Her har man siden 2013 fulgt op på 
sygefraværet kvartalsvist i samarbejds-
udvalget MIU:

- Det har i hvert fald betydet, at vi er 
meget opmærksomme på det. Vi er jo 
ikke et større sted, end at vi kan se, at nu 
er det for eksempel ham eller hende, der 

har haft det og det behandlingsforløb. Vi 
kan relativt hurtigt overskue tingene og 
få sat noget i værk. Sådan følger vi tæt op 
på alle personalegrupper, og jeg skriver 
løbende på intranettet, hvordan procen-
terne er for kvartalet.

Eva Lundgren mener, at det, der ken-
detegner stedet – og som kan være forkla-
ringen på et mindre sygefravær generelt 
– er, at det er en arbejdsplads med en me-
get høj sikkerhedskultur. Det skyldes, at 
man uddanner til sektorer, hvor niveauet 
for arbejdssikkerhed og fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø skal være ekstremt høj:

- Mange af de områder, du undervi-
ser her, er steder, hvor du potentielt kan 
komme galt af sted. Vi har kraner, arbej-
der i højden og med epoxy, siger hun. 

Det er også et arbejde, hvor man bruger 
sin krop, hvilket betyder, at selv om fag-
lærerne har en høj gennemsnitsalder på 
stedet – over 50 år – er de i ”overraskende 

god form” og har en stor fleksibilitet. Hun 
har eksempler på faglærere i 60’erne, der 
underviser i højderedning, hvor de skal 
hænge i en sele, når de skal undervise i, 
hvordan man redder folk ned fra højder. 

- Jeg tror også, det betyder noget, at man 
kommer fra den kultur, man gør. Et hånd-
værksfag og et gammeldags sjak. Det gi-
ver måske en højere grad af fællesskabs-
følelse, end mange andre steder, siger hun. 

Nu er det en mindre skole, hvor man i 
højere grad kan overskue hinanden: Kan 
det samme overføres til større skoler?

- Jeg tænker da, at alle skoler – store 
som små – vel egentlig nu er skåret ind 
til et minimumsberedskab. Så om der er 
én procent væk her eller på en skole med 
over 400 ansatte, må jo gøre lige ondt. 
Men uanset om vi er 70 eller 100, har vi 
ikke råd til at sende signalet til folk om, at 
”ved du hvad, vi er faktisk ligeglade med, 
om du er der eller ej”. •

lige ting for at nedbringe sygefraværet, før man ved, hvad årsa-
gen til det er, siger hun.

Hun mener, at man lokalt fokuserer på, om læreren har de 
rette betingelser for at kunne gennemføre sin undervisning til-
fredsstillende, at man lokalt forholder sig til, om læreren har den 
tid, der er brug for, om han eller hun får den opbakning fra nær-
meste leder, der er brug for, og om vedkommende har det nød-
vendige faglige og professionelle råderum for at kunne bedrive 
den gode undervisning,

Hanne Pontoppidan er dog ikke blind for, at tallene for lang-
tidsfraværet kunne tyde på, at der stadig bliver flere nye lærere, 
der går ned med en langtidssygemelding, og at det er udtryk for, 
at man ikke retter op på skaderne – og at det derfor er et mere 
generelt problem:

- Det er man nødt til at tage meget alvorligt og gøre noget ved. 
Men igen: Man er altså nødt til at adressere det lokalt, for det 
kan opstå af mange forskellige grunde, siger hun og opfordrer 
til, at tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og en le-
delsesrepræsentant sætter sig sammen og prøver at få belyst, 
hvad problemet er på stedet, og hvad der skal til for at få pro-
blemerne løst:

- Og så skal der handling bag ordene. Det er hverken accep-
tabelt for de syge, for de kolleger, der med kort varsel skal vika-
riere, for institutionen og dens økonomi eller kvaliteten, at man 
ikke gør noget, siger hun. •
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stress  
kan sMItte Fra 
lærer tIl elever  
– oG omVendt
Mistrives underviserne, er der øget risiko for, at også eleverne mistrives,  
viser f lere studier.

a F  a n d r e a S  a n to n i  lU n d  

i l lU S t r at i o n :  S i m o n  p e t e r S e n

nåR det RegneR på læreren, drypper det 
på eleverne. Sådan kunne man muligvis 
omskrive ordsproget, når det gælder triv-
slen i klasselokalerne. I hvert fald viser 
flere forskningsstudier, at stress blandt 
underviserne kan ramme eleverne.

- Det ser ud som om, at det er afgørende 
for elevernes læring og trivsel, at de ople-
ver, at deres lærere ser dem og kerer sig for 
dem, forklarer Laila Colding Lagermann, 
uddannelses- og ungdomsforsker ved In-
stitut for Læring, Aarhus Universitet, der 
har forsket i stress blandt gymnasieelever.

Samme konklusion nåede et par cana-
diske forskere frem til sidste år, da de tog 
spytprøver fra 400 folkeskoleelever for at 
teste deres kortisol-niveau. Prøverne af-
slørede, at i klasseværelser, hvor læreren 
led af udbrændthed eller følelsesmæssig 
udmattelse, var elevernes kortisol-tal hø-
jere. Det indikerer et øget stress-niveau. 
Samtidig menes forøgede kortisol-tal at 
have indflydelse på indlæringsevnen og 
det mentale helbred.

Ifølge Laila Colding Lagermann er der 
god grund til at antage, at resultaterne vil 
være de samme for elever på ungdoms-
uddannelser.

- Når eleverne bliver ældre, er der ikke 
samme fokus på deres relation til lærerne 



Uddannelsesbladet 06 / 2017 11

ERHVERVSRETTET  
DANSK
To nye romaner der 
både fortæller den 
gode historie og giver et 
ordforråd til det danske 
arbejdsmarked med 
temaer som samarbejde, 
arbejdsforhold og arbejds
pladskultur. Der er gratis 
kommunikative og modul
forberedende opgaver  
på www.spfherning.dk

Jeg siger op og  
Fru Finkelmans dukke  
kr 82, kr pr bog

De to nye bøger på grønt 
og blåt niveau handler om 
utroskab og et gammelt 
nag med misundelse og 
rænkespil til følge.

Utro og  
Hvis du glemmer,  
så husker jeg  
kr 82, pr bog

Nye romaner i  
Læseværkstedet

PRISER EXCL MOMS

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning  
Tlf 97 12 84 33 · forlag@spf-herning.dk · www.spf-herning.dk

som i folkeskolen. På ungdomsuddannel-
ser er der en forventning om, at de unge i 
højere grad skal kunne klare sig selv. Men 
det ser ud til, at relationen stadig har en 
betydning. De unge, jeg har talt med, sav-
ner en bedre og tættere relation til deres 
lærere, forklarer hun.

rammerne er afgørende

Sarah Grams Davy, der er adjunkt ved 
forskningsprogrammet Ledelse og Or-
ganisatorisk Læring på Professionshøj-
skolen UCC i København, har undersøgt 
folkeskoleelevers relation til deres læ-
rere. Hendes forskning viser, at stress kan 
smitte fra både lærer til elever og omvendt. 

- Det kan faktisk forstås som en vek-
selvirkning, hvor lærer og elever kan køre 
hinanden op – eller ned, om man vil, for-
klarer Sarah Grams Davy.

Hun påpeger, at det er læreren, der som 
den professionelle har ansvaret for, at det 
ikke kommer så vidt. Men for at læreren 

er i stand til at have overskud til at agere 
relationskompetent – som forskerne kal-
der det – er de organisatoriske rammer på 
skolen afgørende. De skal give lærerne 
mulighed for at arbejde med deres so-
ciale relationer. 

- Det, som påvirker læreres trivsel al-
lermest, er deres oplevelse af kerneopga-
ver og deres relationer til andre – ikke kun 
elever, men også deres kolleger og ledelse, 
påpeger Sarah Grams Davy.

Laila Colding Lagermann understreger 
ligeledes, at det er afgørende, at lærerne 
har de rette betingelser for at kunne agere 
relationskompetent over for deres elever.

- Det siger sig selv, at når man for ek-
sempel sætter mange unge med vanske-
ligheder sammen i én klasse, så bliver 
betingelserne for lærerne vanskeligere, 
understreger Laila Colding Lagermann.

Kuren mod stresssmitten lader altså 
til at være gode arbejdsbetingelser for 
lærerne. •

  Fire gode råd

•	 	Forsøg	at	vær	nærværende	over	for	
og	i	nuet	med	eleverne.

•	 	Lær	eleverne	at	kende,	så	du	kan	se,	
hvornår	de	ikke	har	det	så	godt	en	
dag.

•	 	Lær	dig	selv	og	dine	egne	følelser	at	
kende,	så	du	har	overskud	til	at	af-
kode	eleverne.

•	 	Arbejd	 for,	at	der	på	din	arbejds-
plads	er	organisatoriske	rammer,	
som	giver	dig	plads	 til	at	arbejde	
med	relationer	–	ikke	kun	med	ele-
verne,	men	også	med	kolleger	og	le-
delsen.		

kilde: sarah grams davy, adjunkt  
ved forsknings programmet ledelse og  

organisatorisk læring på Professionshøjskolen 
Ucc, københavn.



dU betaler selv dIt ”eget  
bIdrag” tIl PensIonen
tjek, at dit såkaldte eget bidrag til pensionen er rigtigt 
håndteret på lønsedlen: Din arbejdsgiver skal i praksis be-
tale det samlede pensionsbidrag – også den tredjedel, som 
dit eget bidrag udgør. Nogle arbejdsgivere misforstår dog 
reglerne og lader den ansatte betale denne tredjedel selv. 

der  Mangler 
en løn
oPryknIng
noRmalt liggeR det i lønsyste-
met, at man automatisk rykker 
løntrin op – for eksempel hvert 
andet år. Men dels har nogle sko-
ler ikke et automatisk system, dels 
kan der blive lagt forkerte oplys-
ninger ind. Tror du, der sker fejl, 
så tjek dit ansættelsesbrev for, 
hvilken lønanciennitet du har, og 
hvornår du derfor skal stige i løn.

find 
fem 
fejl

en lønseddel kan være superenkel og kun in-
deholde én post, nemlig lønbeløbet. Eller den 
kan være helt uoverskuelig med en masse in-
formationer og poster – som ovenikøbet svin-
ger kraftigt fra gang til gang. Konsulent Erling 
Kure fra Uddannelsesforbundet har set eksem-
pler på begge dele:

- Vores råd til arbejdsgiverne er altid, at de 
skal lave opgørelser, der er nemme at gennem-
skue for den enkelte. Mange er blevet gode til 
det, men vi ser også eksempler på det mod-
satte, siger han og fortæller, at Uddannelses-
forbundet underviser tillidsrepræsentanterne 
i at ’læse’ en lønseddel. I praksis rådes de til 
at lave mindst ét årligt tjek af en lønseddel på 
deres arbejdsplads for at se, om der er fejl eller 
misforståelser.

- Men det kan være en stor opgave, hvis der 
for eksempel er arbejdstidsrapporteringer, der 
skal gennemgås. Det tager tid, og den har til-
lidsrepræsentanterne ikke altid, siger han og 
opfordrer derfor til, at man selv tjekker efter, 
hvor man kan.  

Så hvad skal du kigge efter? Vi har bedt Er-
ling Kure fortælle om de steder, hvor der typisk 
sker fejl, og som du derfor skal studere lidt nø-
jere. Og hvis du finder fejl eller noget, du ikke for-
står, så gå til din tillidsrepræsentant med det. • 

Hvilke fejl og misforståelser 
går typisk igen på løn-
sedlerne? Læs her og 
bliv klogere på, hvor du 
i særlig grad selv skal 
være opmærksom.

a F  d o r t h e  p l e C h i n G e r

der Mangler 
et Fast  
løntIllæg 

gRundlæggende eR deR i Ud-
dannelsesforbundets overens-
komster et fast tillæg, som alle 
har krav på. Arbejdsgiveren kan 
lave fejl her – især på de skoler, 
hvor man har et manuelt system. 
Så tjek, at løntillægget er med.

der er  
Mangler  
I grUPPelIvs
bIdraget 
i alle foRbundets landsdæk-
kende overenskomster er der en 
gruppelivsordning. Rent tek-
nisk indbetaler arbejdsgiveren 
et løntillæg, der svarer til grup-
pelivsbidraget, og trækker det 
så fra og indbetaler til Forenede 
Gruppeliv. Gruppelivsordningen 
består af to ting: Dækning ved 
dødsfald og ved kritisk sygdom 
– her udbetales typisk 100.000 
kroner. Hvis bidraget ikke frem-
går af din lønseddel, er du som 
udgangspunkt heller ikke med 
i ordningen – hvilket kan være 
et problem, hvis du skal bruge 
den. Forenede Gruppeliv er dog 
som regel så serviceminded, at 
de retter fejlen, påpeger Erling 
Kure, men sørg alligevel for, at 
det fremgår af din lønseddel.

1
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her betalte det sIg 
Med løntjek
Det kan ofte betale sig at gå din lønseddel 
efter i sømmene. Det viser Maja 
Kirstine Petersens sag. Hun fik rettet 
op på sin månedsløn efter at have skiftet 
job til en anden kommune, men efterlyser 
generelt mere gennemskuelige lønsedler.

  giv din lønseddel et tjek

•	 	Skifter	du	stilling,	så	få	helt	styr	på,	hvad	din	løn	består	af	og	in-
deholder	af	tillæg	i	det	nye	job.	Det	kan	ofte	give	anledning	til	
misforståelser,	hvis	du	ikke	gør.

•	 	Tjek	din	lønseddel,	når	du	får	den:	Står	der	dét,	der	var	aftalt?

•	 	Få	styr	på	de	generelle	lønstigninger,	og	hvornår	du	har	ret	til	
dem.	Tjek,	om	de	også	er	kommet	med.	(Se	fejl	4	).	Du	kan	altid	
gå	ind	på	Uddannelsesforbundets	løntabeller,	der	indeholder	
de	seneste	 lønstigninger.	Se uddannelses forbundet.dk/med-
lemmer/arbejdsliv/loen

•	 	Spørg	lønafdelingen	på	din	arbejdsplads,	hvis	du	er	usikker	på,	
hvad	de	enkelte	poster	betyder.	

•	 	Eller	brug	eventuelt	disse	guide-lines	til	at	finde	ud	af,	hvad	de	
enkelte	poster	på	lønsedlen	kan	betyde,	hvis	du	er	usikker.	

 http/bit.ly/2xhy3vc
  http/bit.ly/12yum1la

maja kiRstine peteRsen, der arbejder som EGU-vejleder, flyttede 
fra Aarhus til Horsens sidste år. Så da der blev en ledig EGU-stilling 
i hendes nye kommune søgte og fik hun den.

- Ved min ansættelse var mit krav, at jeg ville matches på den løn, 
jeg havde i Aarhus, da lønnen er en smule lavere i Horsens, inden for 
det arbejde jeg har. Det blev der heller ikke stillet spørgsmålstegn 
ved, fortæller hun.

Lønkontoret i Horsens var meget ærlige med, at de havde svært ved 
at gennemskue de tidligere tillæg og regne en fuldstændig matchende 
løn ud, fordi tillæggene hedder noget andet og bliver udregnet ander-
ledes i de to kommuner. Så aftalen var, at Maja Kirstine Petersen selv 
skulle gå sin første lønseddel igennem med en lup og melde tilbage, hvis 
der var forkerte oplysninger. 

Hun gik dog til Uddannelsesforbundet, fordi hun ikke kunne gen-
nemskue lønsedlen, og konsulent Lasse Nabe-Nielsen gik den efter. Han 
konstaterede, at lønnen på de fremsendte lønsedler fra henholdsvis Aar-
hus og Horsens kommune ganske vist matchede fint – minus 52 øre – 
men, at Maja Kirstine Petersen faktisk ikke havde fået de generelle løn-
stigninger, som hun havde haft ret til, fra sin gamle kommune, Aarhus:

- Hendes løn skulle have været hævet to gange med én og 1,2 procent, 
siger han. Dermed matchede hendes nye løn ikke den tidligere. 

Det er nu sjældent, at det er de generelle stigninger, som volder pro-
blemer på lønsedlen, da reguleringen af dem sker relativt automatisk. 
Lasse Nabe-Nielsens erfaring er, at mange har svært ved at gennem-
skue, om de enkelte poster på lønsedlen er korrekte – især når de af for-
skellige grunde ikke ser ud, som de normalt gør. Alligevel er det en god 
idé at forsøge at gå lønsedlen igennem.

Hvis man ser fejl på sin lønseddel, har man pligt til at gøre opmærk-
som på dem. Og hvis man ikke forstår sin lønseddel, bør man i første om-
gang spørge dem, der sidder med lønnen på arbejdspladsen. Maja Kir-
stine Petersens sag viser dog også vigtigheden af at have en klar aftale 
om lønnen, inden man starter et nyt sted.  

Maja Kirstine Petersen understreger, at hun faktisk altid selv kigger 
sine lønsedler igennem. Ikke bare for lønbeløbet, men også for, hvad de 
enkelte poster udgør. Men de kan være svære at gennemskue, mener 
hun, da der udover ulempetillæg og lokaltillæg også er forskellige til-
læg, der bare figurerer under en eller anden kode:

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke bare kan stå, hvad de enkelte 
koder betyder, eller at man giver en henvisning til et sted, hvor man kan 
læse det, siger Maja Kirstine Petersen.

der Mangler  
et varIabelt 
løntIllæg/
UleMPetIllæg 
hvis du aRbejdeR på forskudte ti-
der eller underviser et bestemt an-
tal lektioner, har du ofte krav på en 
form for ulempetillæg. Men der kan 
opstå fejl, hvis du ikke giver den rig-
tige indberetning af, hvor mange un-
derviserlektioner du for eksempel har 
haft, eller hvis arbejdsgiveren indbe-
retter forkert. Med andre ord er sy-
stemet afhængigt af, at det får de rig-
tige oplysninger. Tjek derfor din løn-
seddel en gang imellem og se, om der 
er overensstemmelse mellem det, du 
selv har indberettet, og det, der står 
på din lønseddel. Er der fejl, så få din 
tillidsrepræsentant på banen.
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Partnerskaber 
gIver Udsatte Unge 
Mod På Uddannelse

Udsatte unge har brug 
for at blive modnet på en 
arbejdsplads for at få lyst til 
at gå i gang med en uddannelse. 
Det viser et treårigt projekt, 
som fire produktionsskoler 
har deltaget i. Læreren er med 
eleven ude på arbejdspladsen, 
og det giver tryghed og en bedre 
chance for, at den unge holder 
fast.

a F  b i r G i t  S ø e S  r a S m U S S e n  

F oto :  h e l e n e  b a G G e r

pRoduktionsskoleRne tilbydeR en 

anden vej til uddannelse og arbejde end 
de ordinære ungdomsuddannelser. Men 
for nogle unge er afstanden stadig uover-
skuelig stor mellem produktionsskolens 
rummelige læringsmiljø og de krav, der 
for eksempel stilles på en erhvervsuddan-
nelse eller en arbejdsplads. Det er kort for-
talt baggrunden for udviklingsprojektet 
”Lokalt partnerskab – Produktionssko-
ler, virksomheder og civilsamfund: Nye 
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veje til at hjælpe de mest udsatte unge i 
arbejde og uddannelse”. 

Konsulent Klaus Goldschmidt fra So-
cialt og Pædagogisk Udviklings- og Kur-
suscenter, SPUK, har stået i spidsen for 
projektet, hvor lærere og elever har flyttet 
produktion og undervisning ud af skolens 
traditionelle ramme og arbejdet sammen 
med private og offentlige arbejdspladser 
og civilsamfund. 

Konsulenten fremhæver især det kol-
lektive islæt ved den konstruktion.

- At eleverne og deres lærer er sammen 
ude i verden er trygt. Et vellykket forløb 
afhænger i høj grad af lærerens evner til 
at skabe netværket og til at arbejde med 
samarbejdspartnerne. Produktionssko-
lelæreren er normalt en god håndværker 
og pædagog, men i projektet skal han også 
være god til at finde partnere og servicere 
dem, når tingene ikke kører glat. Han skal 
kunne mægle og snakke både håndvær-
kersjakkets og elevernes sprog. Et part-
nerskabsprojekt er relativt krævende for 
den enkelte lærer, siger han.

lærer at begå sig

De fire skoler, som har været med fra 2014-
16, er Esbjerg Forberedende Erhvervs-
skole, Randers Produktionshøjskole, År-
hus Produktionsskole og Den Økologiske 
Produktionsskole i København. 

Klaus Goldschmidt understreger part-
nerskabernes store variation. I Esbjerg ar-
bejder eleverne i kantinen på et stort bib-
liotek, på Nørrebro laver de mad sammen 
med en fodboldklub og underviser børn på 
en lokal skole i idræt, i Randers arbejder 
de unge sammen med kommunen og flere 
boligforeninger om aktiviteter for børn i 
udsatte boligområder, mens Aarhus’ unge 
arbejder på en byggeplads sammen med 
entreprenører og håndværkerfirmaer. 

Han frygter, at en ny forberedende 
grunduddannelse, som folketingets poli-
tikere i skrivende stund stadig forhand-
ler om, vil spænde ben for disse partner-

- vi haR en fælles interesse i at få drengene 
videre i systemet. For deres egen skyld og 
for at afhjælpe manglen på håndværkere. 
Indtil videre er alle problemer blevet tack-
let, fortæller Christian Egemose, senior 
produktionschef i virksomheden NCC, 
der beskæftiger cirka 100 håndværkere 
på pladsen.

Thomas Ogola, faglærer på Århus 
Produktionsskole, nikker bekræftende. 
Siden 2012 har han arbejdet tæt sam-
men med produktionschefen og UU-vej-
leder Ilse Fogtmann om at give produk-
tionsskoleeleverne på Byggepladsen et 
godt læringsmiljø i trygge rammer. År-
hus Tech er også med i teamet – som na-
turlig aftager af unge, der efter et ophold 
på Byggepladsen vælger en håndværker-
uddannelse. 

Byggepladsen var med ved opførelsen 
af Dokk 1, Aarhus nye Hovedbibliotek. 

skaber, hvis resultatet bliver en traditio-
nel fast opdeling mellem skoleundervis-
ning og individuel praktik og uddannelse 
i virksomheder.  

- Det vil være meget ærgerligt for den 
gruppe unge, som ikke er kommet med 
på uddannelsesvognen i første omgang. 
En del af dem er meget isolerede. De sid-
der alene hjemme ved pc’en og ryger no-
get hash. Nogle har en omgangskreds, 
som heller ikke laver noget. Her kommer 
de ud og oplever noget ”normalitet” på 
en arbejdsplads. De lærer at begå sig so-
cialt. Det er meget vigtigt. Projektet har 
vist, at det sværeste for mange er pau-
serne på en arbejdsplads. For hvad taler 
man om? Henad vejen lærer de at small-
talke og afkode reglerne for, hvordan man 
omgås andre.

Får lyst til at lære

Klaus Goldschmidt tilføjer, at elever, som 
har lært at omgås socialt på en arbejds-
plads, vil have nemmere ved at blende ind 
og gennemføre en erhvervsuddannelse, 
og at arbejdet inspirerer dem til at gå nye 
veje. For eksempel har flere unge i part-
nerskabet Byggepladsen i Aarhus fundet 
ud af, at man kan uddanne sig til struktør. 

Evalueringen af partnerskabsprojek-
tet viser, at eleverne har en oplevelse af 
at gøre gavn. 

- At bidrage med noget giver stolthed. 
De unge har typisk oplevet mange nederlag 
i deres skoletid. En succes ude i den virke-
lige verden giver dem lyst til at lære mere 
og en tro på, at det kan lykkes. De spejler 
sig selv i den virkelige verden, men i lidt 
beskyttede rammer. Dét lægger de unge 
stor vægt på, siger Klaus Goldschmidt.

Der er ikke lavet statistik på, hvor mange 
af de godt 600 unge, som har været med i 
et af partnerskaberne, der efterfølgende 
er kommet i gang med en uddannelse. Dog 
oplyser faglærer Thomas Ogola fra Bygge-
pladsen i Aarhus, at flere af ”hans” unge er 
i gang med en erhvervsuddannelse.

tæt 
saMarbejde  
oM bygge
Pladsens  
Unge

  hvad er et partnerskab?

Et	partnerskab	er,	når	et	helt	produkti-
onsskoleværksted	med	10-20	elever	og	
en	eller	flere	lærere	rykker	ud	i	verden	
og	arbejder	sammen	om	et	produkt,	en	
tjenesteydelse	eller	en	begivenhed	med	
en	privat	virksomhed,	en	offentlig	in-
stitution	eller	en	aktør	fra	civilsamfun-
det,	for	eksempel	en	idrætsforening.	

I	et	partnerskab	er	produktionssko-
len	fortsat	ansvarlig	for	tilrettelæggel-
se	og	afvikling	af	elevernes	undervis-
ning,	men	alle	parter	har	et	ejerskab	til	
de	fælles	aktiviteter	og	produktioner.	

Arbejdet	i	et	partnerskab	er	afstemt,	så	
det	tilgodeser	både	elevernes	og	part-
nernes	behov.

kilde: bogen Unge i partnerskaber  
– veje ud i virkeligheden.

Kasper Enevoldsen har nu fået smag for 
håndværkeruddannelsen - blandt andet 
gennem kontakten til Thomas Ogola.
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 Nu står Byggepladsens faste skurvogn, 
hvor de unge blandt andet modtager un-
dervisning i matematik og dansk, på Værk-
mestergade, hvor de er med til at bygge 
nye beboelses- og erhvervsejendomme. 

De unge er fordelt i forskellige hånd-
værkersjak, for eksempel struktør/beton-, 
tømrer-, VVS- og elektrikerhold. For tiden 
deltager 16 unge, og det er sat som mak-
simum for, hvad projektet kan rumme.

Får netværk

At få drengene godt sluset ind kræver 
både tæt samarbejde og velvilje fra alle 
involverede. En af de største knaster er 
ifølge Thomas Ogola at få de unge til at 
møde til tiden. 

- Håndværkere møder klokken syv 
morgen, uanset om det regner, sner eller 
stormer. Det skal de unge kunne, ligesom 
de også skal være stabile for at få respekt 
fra deres kolleger i håndværkersjakket. 
Små ting tæller og er med til at opbygge 
tillid. Går de unge positivt ind, er hjælp-
somheden stor. Nogle af de mest udsatte 
unge får for første gang i livet en følelse af 
at have en far, som de kan læne sig opad. 
De får også et stort netværk, og det har 
de elever, som går videre på en erhvervs-
uddannelse, stor gavn af, når de skal ud i 
praktik, fortæller han.

Inden samarbejdsprojektet, som Aar-
hus Kommune tog initiativ til, blev ført 
ud i livet, brugte partnerne trekvart år 
på at forberede det. Forventningerne skal 
være afstemt for at få et godt resultat, ly-
der erfaringen. 

- Men man kan ikke forberede sig på 
alt. Problemer opstår, og så må man klare 
dem henad vejen, siger Thomas Ogala, som 
ind imellem må fungere som mægler, når 
et eller andet går i hårdknude mellem en 
ung og håndværkerne. 

Han er med på Byggepladsen hver dag, 
hvor han både er at træffe i skurvognen og 
på sine daglige runder på pladsen. 

Opstår der et problem, bliver der sat 
hurtigt ind.

- Det er meget vigtigt. Derved undgår 
vi mange ærgrelser, der i værste fald kan 
resultere i, at håndværkerne ikke har lyst 
til at fortsætte samarbejdet, forklarer han.

Han tilføjer, at Byggepladsens lærings-
metoder får de unge til at blomstre, så de 
får lyst til at gå i gang med en uddannelse.

Med på Folkemødet

Kasper Enevoldsen, 17-årig elev og med 
i Byggepladsens tømrersjak, var med på 
årets Folkemøde på Bornholm, hvor han 
sammen med sin lærer og otte andre unge 
fra Byggepladsen viste politikerne, hvad 
de kunne. De opførte et hus af paller. Han 
er ikke i tvivl om, at Thomas er den ”vig-
tigste person”:

- Han hjælper os. Hvis vi ikke møder op, 
ringer han og siger, ”Kom nu, du kan godt”. 

De unge er på Byggepladsen fra tre 
måneder og op til et år. Og siden Kasper 
Enevoldsen startede på Byggepladsen i 
april, har han fundet ind i vanen med at 
komme til tiden. Han har også fået så me-
get smag for håndværkertilværelsen, at 
han har besluttet sig for at starte på Aar-
hus Tech til januar. •  

  hvorfor partnerskaber?

•	 	Den	unge	bliver	del	af	et	fællesskab	
med	andre	”ude	i	samfundet”.

•	 	Det	giver	mulighed	for	en	ny	positi-
on,	nyt	omdømme	og	nye	fortællin-
ger	om	én	selv.

•	 	Den	unge	får	mulighed	for	at	blive	af-
klaret	om,	hvad	han	eller	hun	skal	vi-
dere	frem.

•	 	Den	unge	får	en	følelse	af,	at	der	er	
brug	for	ham	eller	hende.

•	 	Den	unge	får	direkte	respons	på	sin	
indsats.		

kilde: bogen Unge i Partnerskaber  
– veje ud i virkeligheden.

Christian Egemose, produktchef i NCC, 
og faglærer Thomas Ogola er enige om, 
at begge parter har en interesse i at få 
drengene videre i systemet.
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Man blIver  
UtrolIgt bevIdst oM,  
hvad kUrsIsterne  
har brUg For at vIde
Fire lærere, der 
underviser i Natur-
videnskab på AVU-niveau 
på VUC Roskilde, har 
udviklet appen ”VUC Bliv 
Klog”. Den kan bruges til 
at gøre undervisningen 
mere aktiverende, 
praktisk og motiverende. 
Den er resultatet af 
et team-arbejde med 
forskellige tilgange, 
understreger den ene 
lærer Bent Klarmark, 
som her svarer på 
gruppens vegne.

  serie: lærere, der gør os klogere

Lærere	udvikler	og	videreuddanner	sig	inden	
for	nye	felter.	Og	deres	viden	kommer	både	
dem	selv,	eleverne	og	os	andre	til	gode.	I	den-
ne	serie	præsenterer	vi	noget	af	denne	viden	
–	og	læreren	eller	lærerne	bag.	Her	Bent	Klar-
mark	fra	VUC	Roskilde,	der	sammen	med	de	
tre	øvrige	AVU-lærere	–	Hanne	Nielsen,	Kje-
til	Kjerland	og	Jesper	Lohmann	–	i	Naturvi-
denskab	har	udviklet	appen	”VUC	Bliv	Klog”.	

a F  d o r t h e  p l e C h i n G e r  

F oto :  m i k k e l  ø S t e r G a a r d 

kunne avu-læReRne udvikle noget, 
der gjorde e-learning-kursisterne mere 
aktive i faget Naturvidenskab? Noget, 
der for eksempel i den klassiske online-
undervisning kunne få kursisterne væk 
fra computeren og ind i de undersøgende 
eksperimenters verden – derhjemme? Det 
spurgte ledelsen på VUC Roskilde AVU-
lærerne i Naturvidenskab om for tre år 
siden, da Undervisningsministeriet ud-
loddede midler til forsøg. Og ja, mente de 
fire lærere – Hanne Nielsen, Kjetil Kjer-
land, Jesper Lohmann og Bent Klarmark 
– som alle underviser på AVU-niveau i fa-
get naturvidenskab. De gik i gang med at 
udvikle appen ”VUC Bliv klog”.

Udgangspunktet for den var selve ker-
nen i faget Naturvidenskab – undersøgel-
ser og eksperimenter. Og idéen til, at en 
app kunne være værktøjet til det, kom, 
fordi mobilen er tilgængelig for alle kur-
sister og kan flere ting, da den indeholder 
så mange sensorer:

- I virkeligheden går kursisterne 
rundt med deres eget laboratorieudstyr 
i lommen. Udover at være elektronisk 
er den også et måleinstrument, der både 
kan bruges til at lytte, se og for eksem-
pel måle temperaturer, forklarer Bent  
Klarmark og tilføjer:

- Vi skulle bare formå at få kursisterne 
til at lære at bruge det.

Efter stædige forsøg hos kursisterne, 
revideringer og afprøvninger igen er pro-
totypen af appen ”VUC Bliv Klog” nu fær-
dig. Den kan bruges af kursister hjemme 
såvel som på skolen, for de eksperimen-
ter, den lægger op til, kan udføres med helt 
almindelige dagligdags materialer. Og nu 
kan appen også bruges af andre lærere med 
login til undervisningsportalen EMU. Her 
kan de gratis downloade og prøve den af 

i deres undervisning, hvilket Bent Klar-
mark kraftigt opfordrer dem til.

Er der grupper, der især har glæde af 
appen?
- Vores tilgang er, at den er god for alle kur-
sister. De sidder ofte rigtig mange timer 
på skolebænken. Her har vi et fag, hvor de 
arbejder praktisk og ofte i teams på to-tre-
fire, og den giver nogle gode processer for 
dem. Så den er mere velegnet til matema-
tik end dansk. Men kursister med for ek-
sempel anden etnisk baggrund har stor 
glæde af, at der er en lærer, der fortæller 
og forklarer hurtigt, kort og præcist, hvad 
det egentlig handler om. Hermed er de fri 
for at læse papirvejledninger og bøger, så 
barrieren for det, vi gerne vil have dem til 
at gøre, ikke bliver, om de kan læse og for-
stå dansk i alle detaljer. Det virker ofte 
meget stimulerende. Mange andre etni-
ske danske voksne har også store læseud-
fordringer, og for ordblinde-kursister kan 
det være en rigtig god tilgang. 

Kan I mærke nogen forskel på eleverne, 
efter at de har brugt appen?
- Vi har ikke en empirisk forskningsmæs-
sig undersøgelse med data, men ja, vi kan 
se det på to måder: Kursisterne arbejder 
med langt mere engagement og motiva-
tion, og når de aflægger prøver med præ-
sentation af et projekt, er der flere og flere, 
der har forstået at bruge eksempler på de-
res egne undersøgelser. Det afgørende for 
mig er, at de arbejder med noget, de selv 
har fundet frem til, altså autentiske data. 
De kursister, der virkelig har forstået det, 
kan forklare, hvad de har gjort – uanset 
om svaret er 100 procent rigtigt eller ej. 
Det er virkelig et højt mål i forhold til selv-
stændighed.
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  eksperimentet

Med	appen	”VUC	Bliv	Klog”	vil	lærerne	gerne	have	kursisterne	
til	at	forstå,	hvad	faget	naturvidenskab	kan.	Den	kan	nemlig	for-
enkle	virkeligheden,	så	den	bliver	mere	forståelig.	Kursisterne	
skal	lære	om	grundstoffer	og	atomers	og	molekylers	opbygning,	
og	med	appen	bliver	de	forholdsvis	direkte	introduceret	til	ide-
er	til	selv	at	eksperimentere.	Der	er	blandt	andet	en	applikati-
on,	der	handler	om	at	se	på	lys,	og	hvilke	lyskilder,	der	udsender	
hvilket	lys.	Der	er	også	forslag	til	at	bygge	eksperimenter	op	selv	
–	for	eksempel	af	en	cornflakes-æske	og	noget	alu-folio,	der	kan	
splitte	himlens	lys	op	i	en	regnbue.	Derefter	skal	de	se	på	andre	
typer	af	regnbuer	i	deres	hjemmefremstillede	spektroskop	ved	at	
udsætte	det	for	andre	lys.	Dette	meget	enkle	eksperiment	er	med	
til	at	sætte	elevernes	egne	observationer	i	perspektiv.

  blå bog 

Bent	Klarmark	er	65	år	og	oprindeligt	seminarieuddannet	som	
lærer	med	linjefag	i	biologi	og	matematetik,	men	har	efterud-
dannet	sig	i	blandt	andet	fysik,	kemi,	astronomi	med	videre.	Han	
har	siden	1974	undervist	i	naturvidenskabsfagene	i	både	folke-
skoler	og	på	VUC,	heltidsundervisningen,	aftenskoleundervis-
ningen	med	mere.	Fra	2000-2010	arbejdede	han	som	skoleleder	
i	Nakskov	og	Lolland	kommuner,	men	vendte	i	2010	tilbage	til	
voksenuddannelsen	på	VUC	Roskilde.	Her	underviser	han	i	ma-
tematik	og	naturvidenskab.	

Hvordan udvikler man en app som læ-
rer, når man ikke er it-udvikler?
- Vi skulle finde en entreprenør til denne 
praktiske del af opbygningen og fandt et 
privat firma, der satte to udviklere på. Vo-
res samarbejde med dem har været ufat-
teligt spændende. Vi havde nogle idéer til 
gode forløb som lærere, men de vidste, 
hvad der kunne lade sig gøre rent teknisk. 

Har der været særlige aha-oplevelser 
undervejs?
- Vi var helt klassiske, da vi begyndte at 
bygge appen op. Vi lagde et leksikonaf-
snit ind forrest, hvor vi forklarede kursi-
sterne, hvordan verden hang sammen. Så 
sagde vores it-udviklere til os, at på den 
måde ville kursisterne aldrig nå frem til 
dét, der var spændende. Så de foreslog, 
at vi vendte det på hovedet. Det betød, 
at vi lagde eksperimenterne først og for-

dybelsesafsnittene til sidst. Dem har vi 
selv produceret på video. 

- Den røde tråd i naturvidenskabsfag 
er at arbejde med den viden, vi får gennem 
undersøgelser og ved at forsøge os frem. Vi 
lærere, som har arbejdet sammen om det 
på tværs, er alle meget bevidste om, hvad 
det betyder rent undervisningsdidaktisk 
at arbejde med kursisternes egne under-
søgelser som drivkraften i at lære i natur-
fag. Så målet har været at skabe motiva-
tion for, at kursisterne fordyber sig i mo-
dellerne og naturvidenskabens måde at 
beskrive verden på via modeller. Derfor 
lader vi dem hurtigt komme i gang med 
at undersøge, og herigennem bliver de sti-
muleret til at finde nogle svar.

Hvad har udviklingsforløbet betydet 
for dig som lærer?
- Jeg har arbejdet som lærer i mere end 

40 år, men det her arbejde har gjort mig 
utrolig bevidst om, hvordan jeg kommu-
nikerer, og hvad jeg kommunikerer, hvis 
jeg vil have et fagligt emne hurtigt og præ-
cist igennem til en modtager. I den helt 
klassiske undervisning kan du bruge rig-
tig meget tid på at fortælle, instruere og 
motivere, men når du skal forklare det i 
en app, har du måske kursistens tålmo-
dighed i to-tre minutter.  

- Appen er bygget op, så kursisterne 
kommer på banen hurtigt. Og når de får 
brug for nuancerne, har vi indlagt afsnit, 
hvor de kan fordybe sig. På den måde kon-
soliderer vi deres viden, ved at de begyn-
der at holde deres egne ideer, hypoteser 
og undersøgelser op imod de forklarin-
ger, vi prøver at give som undervisere. 
Og det er for mig meget vigtigt at tænke 
på den måde. •
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her tror  
Man stadIg  
På 25 Procent

ifølge finanslovsudspillet læggeR 

regeringen op til at nedjustere målet om, at 
25 procent af de unge fremover skal vælge 
en erhvervsuddannelse. Hvordan kan det 
så være, at LO Hovedstaden stadig tror, 
at hver fjerde ung i hovedstadsområdet 
vil vælge en erhvervsuddannelse i 2020?

LO Hovedstaden vil i samarbejde med 
UU-centre, folkeskoler og blandt andet de 
erhvervsuddannelsesbærende fagforenin-
ger – herunder Uddannelsesforbundet – 
bygge videre på erfaringer fra Vestegnen: 

- Her er man rent faktisk lykkedes 
med at komme over de 25 procent, siger 
konsulent for Faglært til Fremtiden-pro-
jektet, Jesper Tranberg-Hansen og pe-
ger på de fire indsatser, der i særlig grad 
har vist sig at virke: Tidlig vejledning, 
målrettet erhvervspraktik, brugen af 
unge rollemodeller og samarbejde med 
forældrene.

- Men det er naturligvis op ad bakke, 
hvis regeringen fortsætter med massive 
besparelser på erhvervsuddannelserne, 
tilføjer han.

Forældre ved for lidt
Kan succesen på Vestegnen ikke skyldes, 
at det ligger som et mere naturligt valg hos 
de unge her? Både og, svarer Tranberg-
Hansen, for der er selvfølgelig nogle de-
mografiske og sociale indikatorer for de 

I det treårige projekt ”Faglært til Fremtiden” har 
man ikke mistet troen på, at hver fjerde ung i 2020 vil 
vælge en erhvervsuddannelse.

unges uddannelsesvalg:
- Men det har også meget stor betyd-

ning, om man prioriterer oplysninger om 
EUD i udskolingen, og om man rent poli-
tisk har sat fokus på det i kommunerne. 
Det er en meget væsentlig faktor, hvordan 
uddannelsesvalget bliver italesat, og hvor-
dan man som udskolingslærer og foræl-
der har en forståelse for erhvervsuddan-
nelserne. Vi hører tit, at mange forældre 
synes, det er en blindgyde og en tabervej 
for de unge. Og det er jo ikke med til at 
styrke valget.

vejledning fra 6. klasse

Målgruppen i det treårige projekt er for-
ældrene – især mødrene – men i særlig 
grad også udskolingslærerne på regionens 
grundskoler. Tanken er at lave en samlet 
pakke med undervisningsmateriale på for 
eksempel læringsportalen EMU, som ud-
skolingslærerne kan bruge, og med det til-
byde et sammenhængende vejlednings-
forløb for eleverne allerede fra 6. klasse og 
til det endelige uddannelsesvalg.

I slutningen af 6. klasse skal eleverne 
have tilbudt en mere legende introduk-
tion, og i 7. klasse en opfølgende indsats, 
hvor man går mere i dybden med hoved-
områder og uddannelsesmuligheder på 
en erhvervsuddannelse.

- Vi har alle erhvervsskolerne i regio-

nen med i projektet som samarbejdspart-
nere, som vi inddrager, og vi er i dialog med 
NEXT om, at vi skal udvikle nogle særlige 
besøgsdage, hvor erhvervsuddannelserne 
åbner dørene for 6. klasserne, siger Jes-
per Tranberg-Hansen. 

Projektet er også på udkig efter rolle-
modeller, der er mere aldersvarende med 
udskolingseleverne. Her forsøger man 
også at inddrage fagforeninger i Køben-
havnsområdet, der blandt organiserer 
lærere. Uddannelsesforbundets formand 
Hanne Pontoppidan sidder for eksempel i 
Faglært til Fremtidens Advisory Board.

Har du selv en forklaring på, at så mange 
unge ikke vælger denne vej?

- Der er flere grunde. Men en af de helt 
store barrierer er, at det er uoverskueligt 
at skulle forholde sig til 108 erhvervsud-
dannelser. En anden er, at de unge ikke ved 
nok om erhvervsuddannelserne. Og i takt 
med, at flere forældre er blevet uddannet, 
mener mange af dem, at erhvervsuddan-
nelserne kan være en blindgyde. Endelig 
hører man om det store frafald – og at der 
ikke bliver taget hånd om det. Så de ting 
tilsammen – og i høj grad også, at der si-
den EUD-reformen næsten konstant har 
været besparelser på området, siger Jes-
per Tranberg-Hansen.

Læs mere på www.lohovedstaden.dk/
faglært-til-fremtiden

a F  d o r t h e  p l e C h i n G e r



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

BEGYNDERSYSTEMER

Til DU3 og Arbejdsmarkeds- 
rettet Dansk:

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

“På allerhøjeste kvalitetsniveau...”

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

Af anmeldelse fra 
Uddannelsesbladet

SOLGT TIL 

SPROGKURSER 

I MANGE 

LANDE

Til DU2 og Arbejdsmarkeds- 
rettet Dansk:

Niveau 1: Vi taler dansk 1
Niveau 2: Vi taler dansk 2
Niveau 3: Vi taler dansk 3

To komplette begyndersystemer til sprogskolernes 
DU2 og DU3 og til Arbejdsmarkedsrettet dansk  
– her opbygges trin for trin et funktionelt og mundret 
dansk til brug på arbejde og i hverdagen.

Alle bøger dækker ministeriets obligatoriske emner  
for modulet: arbejde, uddannelse og hverdagsliv/ 
medborgerskab.

Til systemerne hører:
• Lydfiler til praktisk udtaletræning
•  Rettenøgle til selvstændigt arbejde
•  Stort udvalg af supplerende øvelser
•  Projektorsider

”Allerede efter ét kapitel er kursist-
erne i stand til at kommunikere. 
Meget motiverende for dem”.

Dorthe de Neergaard, Kbh.’s Sprogcenter



22 Uddannelsesbladet 06 / 2017

SUDOKU LET
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SUDOKU SVÆR

Det er lokalt, at problemerne med sygefraværet skal løses.
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22.-24. november 
Ungdomsskolens storkursus  
 
Kan uddannelser, der ikke er effektive (som vi måler dem),  
faktisk være ønskværdige, fordi de giver børn og elever mu-
lighed for at udforske nye verdener ( forudbestemte mål)? 
Professor i pædagogisk psykologi Lene Tanggaard – i ”Uren 
pædagogik” 
 
For:  Undervisere og ledere i den kommunale  
 ungdomsskole og samarbejdspartnere. 
Tid og sted:  Den 22.-24. november i Svendborg 
 Best Western Hotel Svendborg 
 Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg  
Kontakt:  Tine Mai Petersen, tmp@uddannelsesforbundet.dk  
Pris: 3.500 kroner for medlemmer
 Mængderabat ved fire eller flere fra samme skole. 
 4.500 kroner for ikke-medlemmer
Tilmelding:  SENEST 13. oktober

29. november
FVU- og ordblindekonference 
 
Uddannelsesforbundet inviterer til den årlige FVU- og  
ordblindekonference for praktikere og interessenter
inden for områderne. 
 
For:  Undervisere og vejledere 
 Teamledere og ledere 
Tid og sted:  29. november i Odense 
 Syddansk Erhvervsskole 
 Petersmindevej 1, 5000 Odense C 
Kontakt:  Pernille Nihøj 
 pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris: 1.000 kroner
Tilmelding:  SENEST 14. november

22. november
Det 3. liv
 
Få ideer og inspiration til et fortsat, aktivt og spændende liv  
og et godt grundlag for at træffe nye valg og sætte nye mål. 
 
For: Forbundets medlemmer 55+
Tid og sted:  Kl. 9.30-17 i København  
 Uddannelsesforbundets sekretariat 
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Kontakt:  Pernille Nihøj 
 pni@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Gratis for medlemmer
 200 kroner for ikke-medlemmer                               
Tilmelding:  SENEST 7. november

14. november
DTL Seniorer afholder skolebesøg
 
Besøget går til NEXT i København, hvor vi skal have en rundvis-
ning med særligt fokus på 3D-print samt et foredrag om den 
spændende udvikling på dette område. Se programmet på 
forbundets hjemmeside under seniorerne. 
 
For: Medlemmer af DTL Seniorer med ledsager
Tid og sted:  Kl. 10-14 i København NV
 NEXT Uddannelse København, Emdrup
 Tuborgvej 177, 2400 København NV 
 (over for Emdrup Station)
Kontakt:  Poul-Henning Laursen, polau@youmail.dk eller  
 SMS til tlf. 40 26 73 30 med angivelse  
 af navn(e) og ordet ”skolebesøg”.
Pris: Gratis for medlemmer med ledsager
 Da det maksimale deltagerantal er 40 personer,  
 gælder ”først til mølle”-princippet.                    
Tilmelding:  SENEST 6. november

Tilmeld dig forbundets møder og konferencer på:  
uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer

UDPLUK AF   
MØDER OG KONFERENCER



24 Uddannelsesbladet 06 / 2017

Selv om dannelse lige nu er et af de 
ord, der bliver slynget mest omkring i 
uddannelsesverdenen, er der stor uenighed 
om, hvad der faktisk menes med ordet. 
Det er nemlig ikke entydigt eller en 
statisk størrelse og har altid været 
omdrejningspunktet for en politisk 
magtkamp om, hvad målet med uddannelse 
er. Og sådan skal det måske også være.

alle taler 
oM dannelse 
– Men kUn Få 
ved, hvad de 
andre Mener a F  a n d r e a S  a n to n i  lU n d

F oto :  J e n S  b e n n e d S e n ,  

G e t t y  i m a G e S  m . F l .

teMa: 

  dannelse kontra uddannelse

•	 	Dannelse	er	et	værdi-	og	normsættende	
begreb,	og	derfor	er	det	naturligt	nok	altid	
omdiskuteret.

•	 	Uddannelse	er	rettet	imod	de	kvalifikatio-
ner,	der	efterspørges	på	arbejdsmarkedet.

•	 	Dannelse	dækker	over	kompetencer,	som	
er	relevant	for	alle	mennesker,	uanset	de-
res	job.	

kilde: leksikon.org
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 n
ærmest alle steder, man vender sig i uddannelsesver-
denen, tales, tweetes, blogges eller skrives der lange 
artikler og tykke bøger om dannelse. Nok mere nu 
end for blot et årti eller to siden. 

Ofte bliver begrebet brugt som modstykke til og argument 
mod tendensen til, at uddannelserne i højere grad er blevet ar-
bejdsmarkedsrettede og underlagt målstyring og nationale test.

Men det er kun sjældent, at den, der tager ordet i sin mund, 
gør klart, hvad vedkommende egentlig lægger i begrebet. Og det 
er ikke altid det samme. For nogle er dannelse et spørgsmål om 
at kende de klassiske værker og vide, hvordan man lægger kniv 
og gaffel korrekt. For andre er det et spørgsmål om integration.

- Det bliver brugt på så mange forskellige måder, at det er 
sjældent, at det står klart, hvad der egentlig menes i diskussi-
oner om dannelse. Alle lægger noget forskelligt i det, fastslår 
Ove Korsgaard, professor emeritus ved Aarhus Universitet. 

Professor emeritus ved Syddansk Universitet Harry Haue 
hæfter sig samtidig ved, at mange tror, at begrebet kun har én 
betydning.

- Nogle tror fejlagtigt, at dannelse er som stillbilleder, der 
hænger på væggen. Men dannelse er som en film. Den foran-
drer sig hele tiden i takt med, at vores syn på os selv og verden – 
og undervisningsfagene – forandrer sig. Dannelse i dag er no-
get andet end det, de taler om på en antik græsk frise. Og det bør 
det også være, mener Harry Haue.

I hans optik er der sådan set ikke nogen øvre eller nedre 
grænse for, hvad man kan opfatte som dannende. 

- Dannelse får man jo uanset, om man står og ryger cigaret-
ter omme bag lokummet eller sidder og glor ud af vinduet i un-
dervisningslokalet. Alt, du foretager dig, er med til at danne 
dig på et eller andet niveau, forklarer Harry Haue let drillende.

Fra guddommeligt til menneskeligt forbillede

Det er langt fra nyt, at der ikke er enighed om, hvad dannelse er 
og bør være. Den diskussion startede allerede mellem filosof-
ferne i oldtidens Grækenland og senere i renæssancen. Og at det 
historisk set ofte har været filosoffer, der har drøftet dannelse, 

er ikke tilfældigt. Diskussionen handler måske i sidste ende 
nemlig om, hvad der grundlæggende gør mennesker til men-
nesker og dermed, hvad man skal opdrage dem til.

Og det har absolut ikke været det samme gennem historien.  
Tager man de lidt mere nutidige og ikke mindst danske bril-

ler på, stammer det danske dannelsesbegreb ifølge Ove Kors-
gaard fra det tyske ord Bildung. Det refererer til et billede – det 
vil sige et forbillede. 

- For godt 200 år siden gik man fra at se Kristus som forbil-
lede, til at man begyndte at se humanitet som forbillede. Det er 
et skifte fra en religiøs til en verdslig forståelse, forklarer Ove 
Korsgaard.

Baggrunden var ifølge professoren et opbrud i Europa fra 
et feudalt, enevældigt samfund til et begyndende demokrati, 
hvor befolkningen skulle til at være med- og selvbestemmende.

I første omgang var det dog alene samfundets spidser, der op-
levede skiftet. Derfor har dannelse traditionelt hørt til gymna-
sieskolerne. Det er først i de senere år, at dannelse er blevet til 
noget, der gælder for alle. 

Indre kompas og levende billeder

Ifølge Ove Korsgaard har der i den danske tradition været to 
overordnede mål med dannelsen. Det ene er karakterdannelse. 
Den er rettet mod den enkelte selv. Det andet er almendannel-
sen, som er rettet mod den enkeltes rolle i samfundet. 

- Karakterdannelsen har været vigtig, fordi det, at man med 
demokratiet selv skal træffe beslutninger om, hvordan man skal 
agere og leve, betyder, at man ikke længere kan støtte sig til tra-
ditionerne. Det bliver i højere grad individet selv, der skal træffe 
beslutninger på egen hånd, forklarer Ove Korsgaard.

Det betyder, at den enkelte er nødt til at kunne tænke og 
handle selvstændigt. Og det kræver, at man får indbygget et in-
dre kompas, som professoren kalder det.

Samtidig har individet også skullet opdrages til at være en 
del af samfundet. Det har man klassisk set ment betød, at man 
skulle kende samfundets historie, kultur og værdier – dét, der 
ifølge Ove Korsgaard traditionelt kaldes for almendannelse. 

I	det	antikke	Grækenland	for-
stod	sofisterne	dannelse	som	
et	sprogligt	veltalenhedside-
al,	hvor	ordet	kunne	bruges	
som	magtmiddel	til	overtalel-
se.	Sofisterne	byggede	i	deres	
undervisning	 især	på	 fagene	
retorik	og	grammatik.

a n t I k k e n M I d d e l a l d e r e n

Idealet	om	veltalenhed	blev	overtaget	
af	den	romersk-katolske	kirke	og	holdt	
sig	som	skoleuddannelsens	dannelses-
ideal	gennem	hele	middelalderen.	Kir-
ken	supplerede	desuden	veltalenheden	
med	et	 ideal	om	fromhed.	Hovedvæg-
ten	blev	efterhånden	lagt	på	grammatik	
og	dialektik.
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Almendannelsen består i den forståelse i 
praksis af fag, som rækker ud over det arbejds-
felt, som man skal have som sin profession – 
om det er jura eller tømrerfaget.

kan udligne forskellen på uddannelser 

Taler man om almendannelse, er det van-
skeligt at komme uden om professor Harry 
Haue. Hans definition af begrebet har væ-
ret retningsgivende for formålsparagraffen 
i både 2005- og 2017-reformen af de gymna-
siale uddannelser.

Han understreger, at det brede dannelses-
begreb er et, men almendannelse noget an-
det, nemlig et resultatet af undervisning og 
læring i skolerne.

Og selv om han sammenligner almendan-
nelse med levende billeder, er det for ham dog 
en film, der bør afspilles inden for en relativt 
fast ramme. 

- Almendannelse kan erhverves i en under-
visning, der indeholder de almene dele af vi-
denskaber og fag, som et samfund har adgang 
til og brug for, med henblik på at eleven kan 
reflektere over sit eget forhold til medmenne-
sker, natur og samfund, mener Harry Haue. 

Den ramme er ifølge ham stor nok til at om-
fatte andre uddannelser end gymnasierne, for 
eksempel erhvervsskolerne, produktionssko-
lerne og folkeskoler.

- Det kunne være med til udligne forskel-
len mellem de gymnasiale uddannelser og 
SOSU-, tømrer- og murerfaget i befolknin-
gens bevidsthed og træne unge i at anvende 
deres faglige kompetencer med ansvarlighed 
og se det almene i det specielle faglige pro-
blem, de arbejder med, vurderer Harry Haue.

er igen et moderne ord

Det bliver da også diskuteret langt mere end 

for blot 10-20 år siden, om dannelse skal for-
beholdes gymnasieuddannelserne.

Rektor for Professionshøjskolen Metro-
pol, Stefan Hermann, der har skrevet bogen 
”Hvor står kampen om dannelsen”, fortæller, 
at dannelsesdiskussionen begyndte at brede 
sig over alle vidder og skoleformer for tre-fem 
år siden. Og han peger på fire årsager til, at 
alle nu taler om dannelse.

- Den ene årsag er kulturens splintring. De 
unge får deres informationer fra deres eget 
uredigerede og ufiltrerede univers via kana-
ler såsom Youtube, men de ved ikke, hvor Nak-
skov ligger, eller hvem Holberg var. Det bliver 
vi ældre forskrækkede over og kræver, at de 
bliver dannede. Det er den ene karikatur, ly-
der vurderingen.

For mange er dannelse ifølge ham nemlig 
et begreb for noget, der kan samle os igen – 
litteraturen, historien og kulturen.

Den anden årsag er, at mange danskere er 
bekymret for, at demokratiet er truet.  

- Vi oplever en forråelse af den politiske 
kultur med for eksempel Trump, fake news 
og hatespeches. Samtidig fornemmer vi, at de-
mokratiet er truet nedefra via indvandring – 
for er det nu alle, der tilslutter sig ligestilling 
mellem kønnene, retsstatens principper og 
politisk lighed, er der nogle, der spørger, for-
klarer Stefan Hermann.

Den tredje årsag er en selvransagelse i 
det, han kalder ”det pædagogiske Danmark”.

- Her taler man om værdien af at kende sin 
arv – værdien af at stå på rodfæstede kundska-
ber og færdigheder og abonnere på dyder og ka-
rakteregenskaber. Værdien af at hylde saglig-
hed. Det ligger der en besindelse i. Man spørger 
sig selv, om man smed barnet ud med badevan-
det, dengang man gjorde op med almendan-
nelsen i 70’erne, forklarer Stefan Hermann.

teMa: dannelse

Dannelse	blev	ensbetyden-
de	med	 opdragelse	 til	 det	
menneskelige	–	 i	modsæt-
ning	til	det	guddommelige.	
Det	byggede	på	humanisti-
ske	fag	som	historie,	littera-
tur,	kunst	og	filosofi.

Begrebet	 dannelse	 begyndte	
også	at	omfatte	tolerance,	men-
neskevenlighed	og	 tanker	om	
menneskerettigheder.

  sådan kommer I  
i gang med at arbejde 
med dannelse

•	 	Vil	I	arbejde	med	dannelse	
på	 jeres	uddannelsesinsti-
tution,	bør	I	sætte	ord	på,	
hvad	I	konkret	 forstår	ved	
dannelse.

•	 	Overvej	at	arbejde	med	både	
karakterdannelse	og	almen-
dannelse,	skeln	mellem	de	
to,	og	arbejd	med	begge	for-
mer	 for	dannelse	hver	 for	
sig.

•	 	Uanset	om	den	enkelte	elev	
arbejder	med	træ	eller	byg-
geteknik,	er	det	muligt	og	
ønskeligt,	at	 jeres	skole	er	
med	til	at	understøtte	ka-
rakteregenskaber	 såsom	
samvittighedsfuldhed,	ud-
holdenhed,	 selvtillid	 og	
selvkontrol.	

•	 	Husk,	at	eleverne	ikke	alene	
skal	ende	med	at	blive	tømrer	
eller	gartner	efter	end	uddan-
nelse.	De	skal	også	blive	bor-
gere	i	samfundet.	Det	kræver	
viden,	som	rækker	ud	over	det	
faglige.	Det	er	almendannelse.	

kilde: ove korsgaard, professor eme
ritus ved aarhus Universitet.

r e n æ s sa n c e n o P lys n I n g st I d e n

leona r do 
da V in C i

eCk erSberG  
–  p ortr æt a F  

C .F.  holm'S børn
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Den fjerde baggrund er ifølge ham, at dannelse af nogle ses som værn 
mod den såkaldte djøfisering.

- Dannelse er simpelthen blevet en stærk omend flertydig betegnelse for 
noget, som står i modsætning til konkurrencestaten, topstyring, og at alt 
skal måles og vejes også i uddannelsesverdenen, pointerer Stefan Hermann.

Politisk værdikamp

Dannelse er historisk set da også ofte blevet brugt af opponenter som kri-
tisk begreb. Tidligere mest af filosoffer. I nyere tid i højere grad af politikere.

- Det er ofte blevet brugt som oppositionelt begreb – altså som modsæt-
ning til den dominerende politiske tænkning, forklarer Ove Korsgaard.

Også de politiske magthavere kan dog have en holdning til, hvad dan-
nelse er og skal bruges til.

Eksempelvis valgte undervisningsminister Merete Riisager (LA) at 
gøre dannelse til temaet for det traditionsrige, årligt tilbagevendende Sorø-
møde i år. Som optakt til mødet meldte hun ud, at hun synes, at det var en 
fejl at gøre fuldstændigt op med den del af den sorte skole, der handlede om 
respekt og omsorg. 

Dermed bruger ministeren ifølge Ove Korsgaard begrebet dannelse om 
opdragelse. Professoren mener imidlertid, at man bør skelne mellem dan-
nelse og opdragelse, selv om der er en nær forbindelse.

- Dannelse er slutproduktet. Opdragelse er vejen til dannelse, lyder det 
fra Ove Korsgaard.

Professor-kollegaen Harry Haue understreger, at de værdier, der place-
res inden for almendannelsens rammer, altid vil være politisk bestemt, og 
risikoen for indoktrinering ligger derfor lige om hjørnet:

- Men alle centrale værdier for et samfund er noget, der skal afgøres po-
litisk. Der er ikke andre instanser, der kan udfylde den ramme, hvis det skal 
gælde for et samfund. Desto vigtigere er det også, at vi har en klar forståelse 
af, hvad vi mener, når vi taler om dannelse, fastslår Harry Haue.

Han har også et bud på, hvad der aktuelt kan bruges som tema inden for 
almendannelsens ramme.

- Vi er i en situation, hvor der er en udbredt opfattelse af, at vores klode er 
truet – blandt andet af klimaforandringer. Alle får dermed en forpligtigelse 
til at være med til redde kloden. Og derfor bør alle have samme opskrift på, 
hvordan vi i fællesskab redder den. For eksempel hvordan man lever bære-
dygtigt, råder Harry Haue. 

Bæredygtighed vil ifølge ham være muligt at tænke ind i alle professioner. 
Det vil give et højere mål på tværs af uddannelser, det vil skabe mere ansvars-
bevidste borgere, og det vil skabe et fællesskab på tværs af samfundslagene. •

”Man spørger sig selv, om 
man smed barnet ud med 
badevandet, dengang 
man gjorde op med 
almendannelsen i 70’erne.
SteFan hermann, rektor For  
proFeSSionShøJSkolen metropol

Den	nationalromantiske	bevægel-
se	ønskede	vægten	lagt	på	moders-
målet,	den	nationale	historie	og	
litteratur.	Bevægelsen	blev	i	Dan-
mark	ført	an	af	N.F.S.	Grundtvig.

  læs også om digital dannelse  
på vores digitale medie

Også	de	unge	digitalt	 indfødte	har	behov	
for	digital	dannelse	for	at	kunne	gennem-
skue	og	agere	i	alt	fra	fake	news	over	shit-
storme	til	mobning	på	de	sociale	medier.	
Det	mener	Vincent	Hendricks,	professor	i	
formel	filosofi	ved	Center	for	Information	
og	Boblestudier.	Han	er	sammen	med	kol-
leger	derfor	i	gang	med	at	udvikle	under-
visningsmateriale.

Find hele artiklen på uddannelses-
forbundet.dk/digitaldannelse

n at I o n a l ro M a n t I k k e n

n .F.S . 
Gr Un dt V iG

Læs i øvrigt anmeldelse af bogen 
”Pædagogikkens idehistorie” 
side 36.
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Du valgte dannelse som tema for årets Sorø-
møde. Hvorfor er der behov for at tale om det?

- Vi har i en årrække ikke taget uddannelser-
nes indhold og rolle som ramme og samfundsin-
stitution seriøst nok. Det har gjort, at vi tager for 
let på uddannelserne, respekten for lærerne og det 
faglige indhold. Vi har simpelthen slækket på vo-
res forventninger. Samtidig er vi i en tid, hvor der 
er nogle voldsomme kultursammenstød. De be-
tyder, at vi skal gøre os klart, hvem vi er, og hvad 
vi synes, der er vigtigt at fortælle de kommende 
generationer: Hvad ønsker vi at gøre dem begri-
beligt i forhold til, at de skal overtage samfundet 
og drive det demokrati videre, de har fået i arv. 
Demokrati skal genopfindes af hver generation. 
Derfor er det vigtigt, at de unge har en solid vi-
den om demokrati. Uddannelsesinstitutionerne 
er ikke kun nogle bygninger, hvor man skal til-
egne sig nogle færdigheder. De har også en kul-
turbærende rolle i forhold til at indføre børn og 
unge i det samfund, de skal overtage.

Dannelse bliver af nogle brugt som modsæt-
ning til målstyring, nationale test og erhvervs-
rettede uddannelser. Hvad tænker du om det?

- Man kan sige, at der har været et stærkt me-
todefokus i en lang årrække. Det kan der have 
været gode grunde til. Blandt andet fandt vi jo på 
et tidspunkt ud af, at danske børn ikke er så gode 
læsere, som vi troede. Det satte gang i en diskus-
sion af, hvordan vi kunne forbedre læseresulta-
terne. Det var sådan set fornuftigt nok, så der er 
ikke noget at sige til, at der har været et metode-

dannelse skal 
Indtænkes I de 
Forberedende tIlbUd

Dannelse skal give de unge respekt for uddannelsesstederne og gøre dem til 
demokratiske borgere. Og derfor hører dannelse ikke mindst hjemme på de 
forberedende tilbud. Det er budskaberne fra undervisningsminister Merete 
Riisager (LA), som Uddannelsesbladet har stillet fem spørgsmål om dannelse.
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fokus. Det er bare ikke tilstrækkeligt i forhold til uddannelser-
nes opgave som samfundsinstitutioner og det at give den en-
kelte en dannelse.

Du taler om dannelse som en nødvendighed i forhold til in-
tegrationsudfordringer. Hvad betyder det for eksempel-
vis VUC’erne?

- Jeg tror, at vi kommer til at tale mere om almendannelse på 
VUC’erne. Det er netop et sted, hvor der kommer mange, som en-
ten er første, anden eller tredje generations-indvandrere. Der-
for er det væsentligt, at der bliver taget nogle af de diskussio-
ner, som er vigtige for at forstå demokrati og frihedsrettighe-
der, men også hvordan man skal tilpasse og opføre sig i det dan-
ske samfund og på danske arbejdspladser. 

Kan vi forvente, at der kommer politiske initiativer fra din 
hånd, og i givet fald hvad vil det konkret betyde for eksem-
pelvis produktionsskolerne og VUC’erne?

- Det vil der gøre. Vi forhandler jo lige nu om den Forbere-
dende Grunduddannelse, som kan komme til at berøre begge 
skoleformer, og derfor kan jeg ikke sige så meget om det nu. 
Men det er rigtig vigtigt, at den Forberedende Grunduddan-
nelse også indtænkes i forhold til at gøre unge mennesker pa-
rate til at kunne klare sig selv i samfundet og få indsigt i, hvad 
forudsætningerne for vores samfund er.

Betyder det, at der i udspillet kommer retningslinjer for, 
hvad dannelse er?

- Det er klart, at den overordnede forventning og ramme er, 
at vi kommer til at styrke området for de forberedende grund-
uddannelser. Det er der en bred politisk interesse i. Men det er 
det, vi sidder og forhandler om lige nu. Så det kan jeg ikke sige 
mere om på nuværende tidspunkt.
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- medboRgeRskab eR umiddelbart et meget fjernt begreb 
for kursisterne. Da jeg præsenterede for dem, at vi skal ar-
bejde med aktivt medborgerskab, var der flere af dem, som 
rakte fingeren op og sagde: ”Jamen, jeg er dansk statsbor-
ger”. De havde aldrig hørt begrebet medborger før, gengi-
ver Heidrún Bjarnadóttir Back, der er AVU-lærer ved KBH 
Syd HF & VUC.

Hun blev i august ansat som tovholder på et nyt projekt, 
som er skolens flagskib, når det gælder om at forsøge at få 
skolens kursister til at blive aktive medborgere i et demo-
kratisk samfund. Det foregår i samarbejde med deres ma-
tematik- og engelsklærer Fareeha Masud og går dermed 
på tværs af kursisternes fag.

Klassen består af 25 kvinder og to mænd med indvan-
drerbaggrund, som skal bestå 9. klasseniveau. Konkret har 
de blandt andet arbejdet med værdier – eksempelvis klas-
sens egne værdier. Den del har socialpædagog og undervi-
ser på BaseCamp Anne Jakshøj bistået med.

Eleverne blev præsenteret for 17 forskellige værdier og 
har i grupper fået til opgave at oversætte og forklare vær-
dierne for hinanden. Hver elev fik derefter en værdi, som 
han eller hun skulle præsentere for resten. 

Herefter stemte kursisterne på demokratisk vis om, 
hvad klassens fælles værdier skulle være. De værdier, som 
fik flest stemmer, var: respekt, tillid, åbenhed, venlighed, 
samarbejde, glæde og ansvar.

stemte om egne værdier

Klassens syv værdier endte på en tavle, så kursisterne ikke 
glemmer dem.

teMa: dannelse

Heidrún Bjarnadóttir 
Back forsøger at få 
sine 27 kursister til at 
ref lektere over, hvilke 
værdier de har tilfælles. 
Det skal inspirere 
dem til at blive aktive 
medborgere. 

avUlærer vIl anIMere sIne  
elever tIl at tænke over værdIer

- Vi arbejder også med værdier i hjemmet og i 
samfundet. Og vi arbejder med forskellen på dan-
ske værdier og værdierne i kursisternes oprindel-
sesland, fortæller Heidrún Bjarnadóttir Back, der 
er uddannet religionssociolog.

Medborgerskab handler ifølge hende blandt an-
det om menneskers tilhørsforhold til et fællesskab. 

- Vi har alle sammen pligter og rettigheder, men 
vi skal også gerne føle en form for loyalitet over for 
fællesskabet. Det har vi nemmere ved, hvis vi kan 
identificere os med fællesskabets grundlæggende 
værdier, forklarer hun.

Ud at møde samfundet

Det er dog ikke alle holdets aktiviteter, der er 
så højtflyvende. Mere jordnært har holdet be-
søgt en række bydele i København. Her er kur-
sisterne blandt andet blevet præsenteret for lo-
kale foreninger.

I skrivende stund har de til opgave at gå uden for 
skolens matrikel og spørge forskellige mennesker, 
hvad de mener, en god medborger er. Svarene bliver 
filmet og skal til sidst klippet sammen til en film. 

- Det, de har været mest overraskede over, er, 
at der er mange danskere, som heller ikke forstår 
begrebet - eller ikke har gjort sig nogle tanker om, 
hvad der kendetegner en god medborger, fortæl-
ler Heidrún Bjarnadóttir Back.

Det næste fokus for kurset er det kommende 
kommunal- og regionsvalg.
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- man kan sige, at hvad der ikke er uddannelse, er dan-
nelse. Medlemmerne af en bande danner jo også hinan-
den, lyder det polemisk fra Knud E. Schirmer, der er læ-
rer ved Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup.

Uden sammenligning i øvrigt er det at få de enkelte 
elever til at føle sig som del af et fællesskab nemlig det 
første mål for ham i arbejdet med at give sine elever dan-
nelse. Herefter kan der også blive plads til lidt mere højt-
flyvende dannelsesmål.

Men at skabe en følelse af samhørighed blandt ele-
verne er i sig selv også udfordrende nok. De har ofte per-
sonlige og sociale udfordringer med i rygsækken, når de 
møder ind på skolen.

- Vi forsøger at fællesskabsdanne dem ved at lade dem 
indgå i arbejdssammenhænge. Hele tilgangen til det at 
være håndværker, at kunne arbejde sammen med andre og 
kunne lægge sin personlighed væk for at indgå i et fælles-
skab, er det, dannelsen ligger i, fortæller Knud E. Schirmer.

tre ben at gå på

På produktionsskolen skal eleverne grundlæggende til-
egne sig tre ben, de kan stå på, for at være robuste nok 
til at gennemføre uddannelsen: et socialt, et fagligt og 
et personligt.

- Har man en social fobi, hvilket vi oplever, er det no-
get med at få dem til at deltage i samarbejdet, uden at det 
er i det nære samarbejde. Det faglige er at lære dem at 
håndtere værktøj og tænke sig om. Og på det personlige 
plan er der mange af vores unge, der siger, at det kan de 
ikke. De kan sige, at de ikke har lært det endnu. Men at 
sige, at de ikke kan, får vi dem til at lægge fra sig, forkla-
rer Knud E. Schirmer.

- Alt det kræver fordybelse, og det er for mig også en 
del af dannelse, uddyber han.

I de lidt højere luftlag har Produktionsskolen i Greve 
og Høje-Taastrup nedfældet tre dannelsesmål. 

Det første er, at eleverne udvikler sig til selvforvaltende 
og selvreflekterende mennesker. Det betyder blandt an-
det, at eleverne får medindflydelse på værkstedets dag-
lige processer.

Det andet er, at eleverne skal lære at begå sig sammen 
med andre og udvise respekt og rummelighed. Knud E. 
Schirmer giver et eksempel:

- Lige nu har vi et Jehovas Vidne på holdet, som undrer 
sig over, hvordan man håndterer parforhold. Og vi har en 
muslim på holdet, som bliver spurgt til, hvorfor han ikke 
spiser bestemte madvarer. Det skal ende i diskussion og 
refleksion på en hensynsfuld og tolerant måde, siger han. 

Skolens tredje dannelsesmål er, at eleverne introdu-
ceres til demokratiet. Det sker blandt andet ved at give 
dem mulighed for at stille op til elevrådet og et mobberåd.

ProdUktIonsskole
lærer Forsøger 
at Få eleverne 
tIl at Indgå I 
Fællesskab
Eleverne på Produktionsskolen i Greve 
og Høje-Taastrup kommer med hver 
deres bagage. Derfor starter dannelsen 
af dem for Knud E. Schirmer med at 
få dem til at arbejde sammen.

På produktionsskolen skal eleverne også tilegne sig det 
faglige 'ben' for at være robuste nok til at gennemføre en 
uddannelse. Her er Knud E. Schirmer ved at skifte tagplader 
med Jonas.
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ViCedirektøren For 
erhVerVSSkolen:  
vores elever blIver 
allerede dannet

ForStanderen For 
prodUktionS Skolen: 
dannelse sker også 
ved høvlebænken
Det er ikke kun på skolebænken,  
men også ved høvlebænken, at  
elever kan opnå dannelse. Det 
mener forstanderen for Korsør 
Produktions Højskole.

Mener man, at dannelse kræver, at eleverne sidder stille 
på skolebænken og lytter til, hvad andre har tænkt og ud-
trykt, er dannelse forbeholdt de unge, der går den boglige 
vej. Men mener man, at dannelse grundlæggende hand-
ler om, at eleverne lærer at indgå i og bidrage til et fælles-
skab, så foregår dannelse også på produktionsskolerne. 

Sådan lyder budskabet fra Gert Møller, der er forstan-
der for Korsør Produktions Højskole og næstformand i 
Produktionsskoleforeningen.

- Ofte forbindes dannelse med litteraturhistorie og 
finkultur. Det er en alt for snæver forståelse. Vi er nødt til 

Efter et bestyrelsesmøde på en folkeskole, hvor hun skulle for-
tælle om erhvervsuddannelsesreformen, var der en forælder, der 
spurgte Connie Uhrup Krukow, hvor dannelsen er i erhvervsud-
dannelserne. 

- Underforstået: Hvad er det, uddannelserne kan tilbyde, ud 
over at mine børn skal være tandhjul for vækstsamfundet – for 
at sige det groft. Det spørgsmål har vi som samfund ikke et klart 
svar på, gengiver vicedirektøren for Roskilde Tekniske Skole.

Og når man læser formålsparagraffen for erhvervsuddannel-
serne, er der ifølge hende da også primært lagt vægt på, at eleverne 
skal opnå kompetencer rettet mod arbejdsmarkedet. 

- Det bidrager til, at det kan være svært at få øje på, at der al-
lerede foregår dannelse på vores uddannelser. Og det, mener jeg, 
er en barriere. Jeg ville ønske, at politikere og meningsdannere i 
det hele taget omtaler erhvervsuddannelserne på en måde, så de 
ikke bare bliver beskrevet som skoler, hvor det handler om hæn-
der, lyder det fra Connie Uhrup Krukow. Hun opfordrer til, at 
man synliggør den dannelse, der allerede foregår på erhvervs-
uddannelserne.

tilegner sig klassiske dyder

Vicedirektøren peger på, at eleverne allerede tilegner sig dyder 
som indsatsvilje, tålmodighed, godhed, udholdenhed og ydmyghed. 

- Det er dyder, som man er nødt til at beherske på erhvervsud-
dannelser, hvor man skal kunne omgås kolleger og kunder med re-
spekt, professionalisme og empati, forklarer Connie Uhrup Krukow.

Helt centralt tilegner eleverne sig ifølge hende evnen til at finde 
deres pladser i praksisfællesskaber. De lærer blandt andet at gøre 
sig klart, hvilken rolle de får og påtager sig, hvordan de kan ud-
fylde den rolle, og hvordan de med respekt og ansvarlighed ind-
går i fællesskabet. 

- På mange erhvervsuddannelser er der en meget høj faglighed. 
Uddannelserne er spækket med viden, som kræver fordybelse. 
Samtidig skal eleverne have tilstrækkelig viden til, at de kan ud-
fordre rammerne og arbejde med nye og smartere løsninger, næv-
ner Connie Uhrup Krukow som tredje punkt i et dannelsesaspekt. 

Erhvervsskolerne er institutioner, hvor 
eleverne bliver dannede. Problemet er 
bare, at det ikke er synliggjort, mener 
vicedirektøren for Roskilde Tekniske 
Skole.
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rektoren For VUC: 
vI skal skabe 
deMokratIske 
Medborgere

at forstå dannelse mere generelt. Helt grundlæggende 
handler dannelse om at blive en del af et fællesskab. Det 
er nødvendigt for det enkelte menneske såvel som for et 
samfunds sammenhængskraft, siger Gert Møller.

Han mener, at det også skal være et bærende princip 
i den nye Forberedende Grunduddannelse, som politi-
kerne på Christiansborg arbejder på i skrivende stund. 

- De unge skal lære at forstå og acceptere koder – de 
faglige såvel som de sociale. Men de skal også kunne bi-
drage, altså tilføre nyt og overskride det gamle, siger 
Gert Møller.

I stedet for at terpe Goethe-vers og navnene på europæi-
ske floder kan udgangspunktet for dannelsen af unge ifølge 
ham lige så vel være at lade dem skabe med hænderne. 

- De skal blive en del af et arbejdsfællesskab, hvor det 
ikke handler om mig, men om os. De skal opleve, at det 
er vigtigt, at de er en del af et fællesskab. Ikke bare for 
deres egen skyld, men fordi opgaven ikke kan blive fær-
dig til tiden, hvis ikke alle bidrager, siger Gert Møller.

Han påstår med et glimt i øjet, at produktionsskolerne 
er vor tids højskoler. Det er også derfor, mange produk-
tionsskoler ifølge ham kalder sig produktionshøjskoler. 

- Ligesom Grundtvig ønskede at bevidstgøre almuen 
om det større fællesskab, er det også produktionsskolens 
opgave at gøre de unge til medborgere, der kan deltage ak-
tivt i et demokratisk samfund, lyder det fra forstanderen. 

Det er en del af uddannelses-
institutionernes formål at arbejde for, 
at deres elever forlader skolen som 
aktive medborgere i et demokratisk 
samfund. Det mener rektoren for HF  
& VUC København Syd.

Da Omar Hussain udførte et terrorangreb i København i 2015, 
blev det anledningen til en målsætning på HF & VUC Køben-
havn Syd, hvor han havde været kursist: Man ville uddanne kur-
sisterne til at blive demokratiske medborgere.   

- Det, mener vi, er en af de allervigtigste opgaver i skolesy-
stemet, slår Peter Zinckernagel, rektor ved HF & VUC Køben-
havn Syd, fast.

Sidste år begyndte HF & VUC København Syd derfor i ud-
valgte klasser at eksperimentere med, hvordan denne demokra-
tisering kunne gøres konkret. Og fra årsskiftet har alle skolens 
lærere skullet arbejde med medborgerskab – et arbejde, der byg-
ger på tre lige vigtige søjler. 

- For det første har skolen til opgave at hjælpe sine elever til 
at opleve og bidrage til åbenhed og forskellighed. Det vil sige at 
have respekt for andre og sig selv og ikke at undertrykke, men 
udtrykke sin egenart, forklarer Peter Zinckernagel.

republikanske medborgere

Den anden søjle består af at træne eleverne i det, skolen kalder 
republikansk medborgerskab. 

- Det handler om at stille krav til hinandens adfærd ude i of-
fentligheden. Vi stiller krav om, at man aktivt bidrager til, at 
det fællesskab, vi har, er godt, udvikler sig og bliver forbedret, 
fortæller rektoren.

Den tredje søjle indeholder et mål om, at eleverne skal hjæl-
pes til at virkeliggøre deres drømme. 

- De skal hjælpes til at få tillid til sig selv i en lærings- og præ-
stationsmæssig sammenhæng, og de skal inspireres til at sætte 
sig mål og få tro på, at de kan nå de mål, forklarer Peter Zinckerna-
gel, der i øvrigt har de tre søjler som en del af sin e-mail-signatur.

Samlet skal søjlerne danne fundamentet for, at eleverne bli-
ver aktive borgere, som deltager i debatter – fra klasseværelset 
til politiske fora. 

Målet fra skoleledelsen er, at HF & VUC København Syd gen-
nemgående skal være præget af denne form for socialisering ved 
udgangen af næste skoleår. Derfor er skolen ved at ansætte en 
projektleder, som skal arbejde med medborgerskab på fuld tid. •

Dannelsen af et menneske sker ikke kun gennem bøger og 
finkultur, men også gennem for eksempel håndværk.
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debat

derfor stopper jeg som lærer

a F  J a C k  a m b ø G

jeg eR i skrivende stund arbejdsledig, og jeg tror, at det bli-
ver mit farvel til undervisning i systemet, som det har ud-
viklet sig efter lov 409. Som psykolog Marlene Friis Ander-
sen i artiklen i Uddannelsesbladet 05/2017 så glimrende 
beskriver, gør man vold på sig selv hver dag, og det er ikke 
meningen med livet.

”Det er det psykiske liv, vi bringer i spil, når vi går på ar-
bejde i dag. Lærere og andre vidensarbejdere skal være em-
patiske, engagerede, koncentrerede, kunne relationsop-
bygge og kommunikere – alt sammen egenskaber, som vi 
normalt tilskriver personligheden. Det er meget vigtigt at 
forstå, at det ikke er et valg, men et vilkår, at vi bruger os 
selv på arbejdet”, siger hun her.

Det var en skam, at folkedomstolen fik lov at tale i 2013. 
Her fik vi ”normaliseret” vores arbejdstid med lov 409, til-
stedeværelsespligten blev det nye sort, og som mange ud-
trykte det, var det ”jo også på tide, at vi kom til at bestille no-
get”. Jeg oplever det, som det mest krænkende nogensinde.

Imens har resten af arbejdsmarkedet tilpasset sig og gi-

Redaktionen bragte i nummer 
5’s stress tema-artikel et 
interview med tre medlemmer 
om dét, der stresser på deres 
område lige nu. Den ene lærer på 
erhvervsskoleområdet træder 
i dette indlæg frem med navn 
og et samtidigt farvel til de 
tilstande på hans område, der 
gjorde ham syg med stress.

Skal I på en studierejse, hvor I gerne vil opleve 

fagrelevante ting? Så hjælper vi gerne med at 

sammensætte den helt rette rejse for jer!

På billederne til venstre kan du se nogle af de 

oplevelser, som 33 deltagere fra en maskin-

mesterskole fik, da de var på studierejse i Prag.

Kontakt os hvis I har faglige mål, I gerne vil opfylde!

Fast kontaktperson fra start til slut

Rejser med store oplevelser til få penge

24/7 adgang til jeres rejsedokumenter

Tryghed uden uventede overraskelser

Orlik vandkraftværk

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
Skoda fabrik og museum Plzen bryggeribesøg

Temelín atomkraftværk

FAGLIG
STUDIEREJSE
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ver folk lov til hjemmearbejdspladser, så 
deres tilværelse kan hænge sammen. Min 
kone er netop startet i et job, som faktisk 
er baseret på, at hun udfører det hjemme 
ved pc’en. Det betyder for hende, som før 
har haft lang transporttid til arbejdsplad-
sen, at hun frigør nogle ressourcer. Ingen 
problemer med besøg hos tandlæge, læge, 
borgerservice eller andet. 

I 2013 blev vi – flere grupper af un-
dervisere – derimod puttet ned i én stor 
spand, og så var der nogle af dem med de alt 
for lange uddannelser, alt for lidt arbejd-
serfaring og absolut ingen underviser-
erfaring, som så lyset. Det må i den grad 
have blændet dem og lukket ned for deres 
hørelse, for de hørte ikke de undervisere, 
som sagde: ”Det her går da ikke”. Folke-
tinget besluttede i hvert fald, at arbejds-
glæde er en for dyr luksus for lærerne.  

Jeg skal måske lige oplyse, at jeg har 
været tilknyttet Transport og Logistik 
på flere skoler. Da lov 409 trådte i kraft 
i 2014, havde jeg 260 kilometer frem og 
tilbage til arbejde. Oveni havde jeg den 
tvivlsomme fornøjelse at skulle dele kon-
tor med 17 andre til forberedelse, og ingen 
er vel i tvivl om, hvordan det så ud med 
arbejdsro. Jeg valgte derfor at tage imod 
et job på en skole tættere på mig i 2015. 
Her havde jeg ”kun” 100 kilometer frem 
og tilbage. Efter en turbulent tid her med 
ny og mere regnearksagtig ledelse, hvor 
man forsøgte sig med en individuel forbe-
redelsesfaktor og undervisning uden for-
beredelse, blev jeg i 2016 ansat på endnu 
en erhvervsskole. Nu måtte det da lyk-
kes? Men nej. Der var stadig meget støj 
i forberedelseslokalet. Oveni var der en 
chef, som på ingen måde involverede sig 
i medarbejderne, møder med kort varsel, 
som for det meste udsprang af mangel på 
ledelse, retning og udvikling. 

Retfærdigvis skal det måske siges, at 
cheferne ikke var klædt på til opgaven 
med lov 409. Og her fire år efter øver de 
sig stadig… 

Når tilstedeværelsen på arbejdsplad-
sen til forberedelse bare er ”fordi, det skal 
I”, og man ikke kan argumentere for hver-
ken produktets kvalitet eller økonomi for 
den sags skyld, så handler folk selv. Man 
tror fra chefgangen, at når bare pc’en er 

åben, eller der bliver printet, eller folk går 
rundt i overalls og ser beskidte ud – ja, så 
foregår der forberedelse eller arbejde. Det 
sker ikke, hvis vilkårene eller de fornuf-
tige argumenter for det ikke er der.  

For mig handler faget om nysgerrig-
hed og om at finde nye veje, men det er 
der jo ingen, som vil bruge sin fritid på, 
så derfor bliver udvikling bare noget, vi 
taler om. Jeg ser stadig folk, som eksem-
pelvis underviser på AMU i 40 lektio-
ner om ugen, og det levner da i min ver-
den ikke meget tid til udvikling. Det gør 
36 lektioner med en EUD-elev for den 
sags skyld heller ikke. Begrænsningen 
er også, at der må arbejdes mellem 06.00 
og 17.00, ellers skal der udbetales overar-
bejde. Men hvem har egentlig også energi 
til udvikling, møder og forberedelse ef-
ter 36-40 lektioner, så på den måde pas-
ser pengene vel? 

Jeg tror mere, at man skulle tænke i, 
at folk ikke har så mange konfrontati-
onstimer om ugen og derved får lidt luft 
til at involvere sig i andet end en given 
undervisning. Nogle gange er folk jo af-
sat i ugevis til fuld undervisning (36-40 
lektioner), og så kan man dårligt bidrage 
med andet. Det er ikke hensigtsmæssigt 
for nogen eller noget. Nogle lærere omgås 
det ved at lade eleverne arbejde selv, og 
så løses andre opgaver samtidigt. Men 
det var vel ikke den oprindelige tanke? 

Man forstår godt, at cheferne slår på 
tromme for, at al undervisning bliver stan-
dardiseret, for så er det nemt at skifte en 
brik i regnearket. Men vi har med menne-
sker at gøre, elever, og fra lovgivers side 
bliver vi bedt om at curle for den enkelte 
elev. Der skal tages udgangspunkt i den 
enkeltes læringsstil, diagnose, handicap, 
evner og begrænsninger, så den enkelte 
kan blive lige præcis så dygtig, som han 
eller hun kan. Det kræver da, at man har 
dygtige og motiverede undervisere, som 
også efter- og videreuddannes til at mo-
tivere og inspirere eleverne. 

Det står faktisk også i Bekendtgørel-
sen for erhvervsuddannelser, at vi som 
undervisere skal efter- og videreuddan-
nes, men jeg er bange for, at der lige inden 
2020 vil komme en slutspurt, hvor sko-
lerne skynder sig at sende folk af sted til 

et enkelt pædagogisk modul for at opfylde 
kravet om 10 ECTS-point.

Jeg startede i jobbet i 2006, og jeg kan 
stadig huske min glæde over det. En stor 
grad af frihed, som fik mit liv til at gå op, 
samtidig med at jeg havde gode oplevel-
ser i undervisningen. Jeg kom på arbejde 
med god energi og glædede mig til sam-
været med eleverne. Jeg vidste, at jeg var 
godt forberedt, for jeg kunne gøre det lige 
præcis på min måde. Selvom jeg senere 
havde 130 kilometer på arbejde, mødte jeg 
gerne klokken 7.15 og stod der med mas-
ser af energi en time før undervisningen. 
Den energi forsvandt i 2014, da jeg ikke 
længere kunne levere kvalitet – på min 
måde, men uden at det var dyrere for sy-
stemet. Nu har min sygdom derimod ko-
stet skolerne og samfundet en masse sy-
gedage, og så vidt jeg kan forstå på både 
læger, psykologer og jobcenteransatte, er 
det ikke nogen lille og eksklusiv gruppe, 
jeg er blevet en del af. Som erhvervssko-
lelærer nok mere en stor og tavs gruppe. 

Nu handler det om for mig at finde en 
ny vej at gå, og det er jeg fortrøstningsfuld 
omkring. Der venter helt sikkert noget 
nyt og spændende derude. For mig hand-
ler det om det hele liv og det hele menne-
ske, og at job og privatliv skal kunne til-
passe sig hinanden. Det giver uden tvivl 
de gladeste medarbejdere og det bedste 
produkt for virksomheden. 

Afslutningsvis går mine tanker da på, 
at jeg lige om lidt melder mig ud af Ud-
dannelsesforbundet. Men jeg skal ikke 
igen tages bagi, som ved OK13. Det var 
den største krænkelse, som jeg har ople-
vet på arbejdsmarkedet. Og det er for mig 
startskuddet til, at man afvikler under-
visernes rolle, så man kan få ansat nogle 
fabriksarbejdere, der egentlig bare skal 
afkrydse elever og give karakterer. • 

”Jeg startede i jobbet i 
2006, og jeg kan stadig 
huske min glæde over det.
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anMeldelser

dervisningskonceptfirmaer som Challenging 
Learing og programmet Visible Learingplus.. 
Niels Egelund og Lars Qvortrup fra Danmarks 
Pædagogiske Universitet er blandt hans stær-
ke fortalere. Mange kommuner – det hæv-
des 70 procent – har i større eller mindre ud-
strækning adopteret hans idéverden. Dan-
marks  Evalueringsinstitut har ladet sig påvir-
ke af ham, hvad der igen påvirker Undervis-
ningsministeriets tiltag over for folkeskolen. 
Hattie er et stort navn.

John Hattie har fundet frem til ikke mindre 
end 138 faktorer, der påvirker læringen, og har 
rangordnet dem efter, hvad han mener, er de-
res effekt. Han har undersøgt 50.000 effektun-
dersøgelser af, hvad der sker i en eksperiment-
klasse, og hvad der så sker i en kontrolklasse. 
Det hævdes at omfatte intet mindre end 240 
millioner elever. Et overvældende materiale. 
Hvad virker positivt, hvad negativt og i hvilken 
grad? Hattie omsætter det hele til tal og scores, 
der med mere end en effekt på 0,4 er interes-
sant for Hattie. Den store læringsmester Hat-
tie kommer frem til, at feedback har en meget 
stor effekt, og derfra finder han frem til, at hvis 
en evaluering kan fremvise ”synlig læring”, er 
det tegn på ønskelig effekt. 

Evaluering er dermed blevet det store ord. 
Der tales om, at undervisningen skal indret-
tes, så den netop skal kunne leve op til at bli-
ve evalueret. Og for Hattie gælder det om, at 
læreren skal se læringen med elevens øjne, og 
eleven skal lære sig at lære – og blive sin egen 
lærer! En forestilling, som i ”Hattie på dansk” 
afvises som absurd.

Hele Hatties værk pilles af de seks forfat-
tere fra hinanden. En enkelt (Per Fibæk) god-
tager dog visse af Hatties idéer, men retter kri-
tikken mod den måde, han opfattes på i dansk 
sammenhæng. Hvordan kan man overhovedet 
identificere faktorer, der påvirker læring, iso-
leret fra kulturelle og nationale sammenhæn-
ge, spørges der. Hvordan kan man sige, at der 
i eksperiment-klassen er større positiv effekt 
af for eksempel feedback end i normal-klas-
sen? Hvad sker der i normal-klassen? Det ved 
vi ikke, og derfor skal vi ikke tillægge den ”alt 
for stor betydning”, som det hedder med ord, 
der er vage i forhold til den ellers omfatten-
de kritik. Kan vi så tillægge dem nogen betyd-
ning overhovedet?

Endelig påpeges det, at feedback har fle-
re ansigter: Den kan være omsorg for elevens 
læring eller kontrol og overvågning. Det sidste 
har vel næppe positiv effekt. 

Hvis undervisningen skal indrettes med 
massiv vægt på, at den nemt skal kunne evalu-
eres, bliver undervisningsinstitutionerne luk-
kede systemer, hvor overfladelæring dyrkes, ly-

der kritikken. Jeg kan selv forstille mig, at Hat-
tie kan komme til at tilskynde til tiltag, der kan 
få katastrofale følger i hele undervisningssy-
stemet. Det lyder skræmmende, når en af for-
fatterne (Keld Skovmand) i bogen kan fortæl-
le, at en vejledning fra ministeriet (Hattie-in-
spireret) anbefaler, at man undgår læringsmål, 
der handler om, at eleverne ”forstår” eller ”for-
holder sig til”, fordi ”forholden sig” og ”forstå-
else” kan være svært at observere. 

En anden central pointe i Hattie-kritikken 
lyder, at der IKKE er evidens for, at begrebet 
”synlig læring” spiller nogen rolle. Hattie afvi-
ses dermed som pseudo-videnskabelig. Netop 
fordi Hattie taler for, at man skal gøre det, der 
er evidens for, men faktisk ikke selv har evi-
dens for sit eget afgørende programpunkt – 
synlig læring.

Det absolut mest spændende afsnit hand-
ler om, hvordan Hatties begreber er blev søgt 
omsat til praksis i en dansk kommune. Her 
kan man blandt andet læse om medarbejde-
re fra Visible Learingplus, der er blevet indkaldt 
til at forestå en ændring af de kommunale læ-
reres ”mindset” i retning af Hattie-tænkning. 
Jeg gyser.

Nogle steder kunne denne bog være mere 
klart disponeret. Det ville udvide målgrup-
pen. Andre steder er abstraktionsniveauet 
voldsomt højt.

Men ”Hattie på Dansk” er en overordent-
lig vigtig bog. Den kan give afsæt til at etable-
re modstand mod den instrumentalisering af 
læringen, som i ubehagelig høj grad finder sted 
på vore undervisningsinstitutioner. 

Steen Gottlieb

PædagogIkkens IdehIstorIe

Af Ove Korsgaard, Jens Erik Kristensen og 
Hans Siggaard Jensen, Aarhus Universi-
tetsforlag, 524 sider, 399,95 kroner.

    

”Pædagogikkens idehisto-
rie” er på alle måder en 
STOR bog. Et digert værk, 
store ideer, store tanker og 
visioner med store og stær-
ke konsekvenser og per-
spektiver for en stor del af 
den vesteuropæiske befolk-
ning fra antikken til i dag. 

Med klarhed og sproglig spændstighed er den-
ne idehistorie i sig selv et pædagogisk lærestyk-
ke til førstekarakter. 

Forfatterne fremlægger fra begyndelsen 
klart deres ønsker og mål med udgivelsen. Her-
under også begrundelse for den valgte opbyg-
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hattIe På dansk, evIdenstænknIngen  

I et krItIsk og konstrUktIvt PersPektIv

Af Jørn Bjerre m.fl., Hans Reitzels Forlag, 
161 sider, 250 kroner.

    

D e n  n e w z e a l a n d s k e /
australske pædagogiske re-
formator John Hattie er 
gået som et brag gennem 
den pædagogiske verden 
både internationalt og her-
hjemme. Denne bog er en 
hudflettende, humanistisk 
begrundet kritik af hans 

tanker, skrevet af seks danske forskere inden 
for pædagogik. Meget alarmerende læsning.

John Hatties idéer går i korthed ud på, at 
det handler om at optimere læring i enhver for-
stand. Hertil skal man gøre mest af det, Hat-
tie mener, der er evidens for. Når det kommer 
til praksis i klasseværelset, handler det om, at 
der gives feedback, og derfra udledes begrebet 
”synlig læring”.

Hatties tænkning kommer til udtryk gen-
nem hans værker, gennem internationale un-
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ning og inddeling af stoffet. Det medfører, at læseren bliver inddraget 
og får betydning for ambitionen om at formidle et seriøst overblik over 
”pædagogikkens idehistorie”. Som ekstra bonus kan læseren sætte sig 
godt til rette og nyde rejsen. Bogen er ganske enkelt svær at lægge fra sig.

” … allerede i det gamle Grækenland...” er en forslidt talemåde, når vi 
vil lægge et tidsperspektiv ind over en ide eller vane. Imidlertid er der en 
god begrundelse for, at denne bogs forfattere vælger antikken som afsæt 
for at fortælle pædagogikkens idehistorie. I Grækenland, 5.-6. århund-
rede før Kristi fødsel”… finder man de første eksplicitte overvejelser om 
opdragelse, undervisning og dannelse, og herfra har vi overleveret de 
første former for systematisk refleksion, der har lagt grunden til de se-
nere epokers pædagogik” (side 25). Og videre ”… Den pædagogiske tænk-
ning … som den begynder at tage form i den græske og romerske antik og 
sidenhen præges af kristendommen …. Før renæssancen revitaliserer 
temaer fra antikken, og ikke mindst nøgletemaer i den antikke pæda-
gogiske tænkning”.

I ti kapitler fører Korsgaard, Kristensen og Jensen os frem mod et 
overblik over mere end 2.500 års historie om menneskelig opdragel-
se og idealer for dannelse. I idehistorien er der ikke noget ”rigtigt” og 
”forkert”, men ”ideer, begreber, teorier og motiver, der formåede at gøre 
sig gældende… nogle … blev accepteret, og sat i omløb som handlings-
foreskrivende”. I Kapitel 1 trækkes nogle idehistoriske linjer fra antik-
ken til reformationen op.

De syv kapitler fra 2 til 8 omhandler perioden fra reforma-
tionen i begyndelsen af det 16. århundrede til globaliseringen 
ved indgangen til det 21. århundrede.I kapitlerne 9 og 10 foku-
seres på fælles problemstillinger på tværs af de otte kapitler. 
Temaerne i de syv midterste kapitler er:

”Reformation og kristen oplæring 1536-1750”
”Oplysning og nyttige kundskaber 1750-1820”
”Nyhumanisme og dannelse 1776-1850”
”Folket og national dannelse 1830-1940”
”Naturalisme og reformpædagogik 1870-1945”
”Progressivisme og demokratisk dannelse 1940-1989”
”Globalisering og livslang læring 1989 - ”.
Som det fremgår af kapiteloverskrifterne, er forfatterne gået uden 

om en traditionel, velkendt opdeling af historien i for eksempel ti-år eller 
perioder bestemt af diverse lovgivninger. I stedet tales her om epoker. En 
epoke udgør en ramme. Inden for denne ramme udfoldes og virker et 
menneskesyn, ideer, begreber, pædagogisk filosofi og væsentlige di-
daktiske grundsynspunkter. Herudfra skabes og udvikles institutioner 
og forståelser, der så bliver betydningsbærende og knyttet til netop den-
ne tid. Nogle pædagogiske ideer går til grunde i mødet med den gene-
relle, uundgåelige samfundsmæssige udvikling. Andre bliver accep-
teret, får afgørende indflydelse på idealer og lovgivning - måske efter 
kampe, nederlag og voldsomme uenigheder – men fremstår i dag som 
evigt slidstærke og nærmest indiskutable.

Barnets egenværdi, demokratisk adgang til viden og oplysning, 
kunst og litteratur som uafhængig af kirke og religion er blot eksempler 
på, hvor tydeligt nogle ideer har gjort sig gældende og virket i historien. 
Som illustrerende eksempel på denne bogs høje kvalitet kan nævnes 
kapitel 2. Her spinder forfatterne en tråd fra Reformationens fødsels-
dag (31/10 1517, da Luther slog de 95 teser op i Wittenberg) til de frem-
adstormende ideer om oplysning, Gutenbergs opfindelse af den moder-
ne trykpresse, den gryende forestilling og opfattelse af individet som-
selvstændig, ansvarlig enhed, forskydning af den politiske magt og 
indflydelse. Et kulturelt og politisk vendepunkt er blevet til. Maske for 
maske trævler forfatterne idehistoriens tråde op. Det kunne være ble-
vet en hæsblæsende tour de force af Jeopardy-viden. Men hele bogens 

tekst fremlægges i roligt tempo som en oplagt invitation til en tur på op-
dagelse i vesteuropæisk idehistorie. En sand dannelsesrejse.

Billedet på side 104 er en smuk understregning af, hvordan illustra-
tioner kan bidrage og berige en tekst. Maleriet er fra forsiden af alter-
bordet i Torslunde kirke. Her ser vi en luthersk gudstjeneste. De katol-
ske messeklæder er endnu ikke forsvundet, og der er endnu ingen sid-
depladser til menigheden. Præsten taler fra prædikestolen, højt hævet, 
men formodentlig på dansk (en af tidens nyskabelser). De to vigtigste 
sakramenter, dåb og nadver, er fremhævet. Ingen kalkmalerier til hjælp 
til autoriseret fælles forståelse af Biblens ord. Således får vi en ”læsepau-
se”, men bliver stadig oplyst i idehistoriens univers.

”Pædagogikkens idehistorie” kan anbefales til alle, der enten teore-
tisk eller praktisk beskæftiger sig med pædagogik. Det er absolut mu-
ligt at læse den i brudstykker, alt efter personlig interesse og behov. 
Hele kapitler eller mindre afsnit kan sagtens stå for sig selv, men gi-
ver sandsynligvis hurtigt appetit på mere. Forskellige forudsætnin-
ger og interesser kan give anledning til fordybelse og aktiviteter i de 
mange temaer, der præsenteres. Gerne sammen med andre for at øge 
forståelsen af begreber og sammenhænge. Lad nysgerrighed og un-
dren være drivkraften for at gå i gang med at læse denne usædvanligt 
vellykkede bog.

Marianne Bindslev

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
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Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
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skrIvedIdaktIk – en vej tIl lærIng

Af Lene Storgaard Brok, Mette Bak Bjerre-
gaard og Klara Korsgaard, forlaget Klim, 
175 sider, 249,95 kroner.

    

Forfatterne til denne bog 
har et særdeles flot motto: 
”Gennem skrivning udvik-
les tanker, som former sig 
til tekst”.  Og gennem hele 
den glimrende bog går det-
te motto som en rød tråd.

Bogen bygger på et 
projekt fra Nationalt Vi-

denscenter for Læsning: ”Skrivedidaktik på 
mellemtrinnet i alle fag”. Dette projekt har fo-
kus på, hvordan skrivedidaktik kan understøt-
te den faglige undervisning og give elever og 
studerende mulighed for at forme og fasthol-
de den viden, de tilegner sig i de forskellige fag.

Efter en længere indledning med beskrivel-
se af et konkret projekt fra Ishøj er bogen delt 
ind i følgende kapitler:

1. Skrivning som skoleudviklingsprojekt – 
det metodiske grundlag

2. Skrivedidaktik i fag og på tværs af fag – 
skrivedidaktiske initiativer

3. Skrivning, literacy og demokrati – for at 
bidrage til elevernes udvikling

plus begrebsliste og litteraturliste.
Bogens meget komprimerede stof supple-

res særdeles fint med en lang række modeller 
og yderst anvendelige faktabokse, som vil være 
en meget stor hjælp for den lidt læsesvage elev 
eller studerende.

Desuden rummer alle bogens kapitler en 
stribe aldeles glimrende arbejdsspørgsmål, 
som gør stoffet langt mere nærværende og 
aktuelt.

Forfatterne mener, at faglæreren skal ud-
nytte mottoet med, at skrivning udvikler tan-
ker, som bliver til tekst. Faglæreren skal så med 
tydelig og aktiv skrivedidaktik tilrettelægge un-
dervisningen, så elever og studerende kan skri-
ve sig til faglig viden.

Teorien er, at skrivning styrker elevers og 
studerendes læreprocesser og faglige udvik-
ling, når man arbejder med skriveformål, skri-
veordre, modellering og feedback.

Den glimrende bog er rettet mod lærere og 
vejledere, som arbejder med udvikling af ele-
vers skrivekompetence i fagene. Men også til 
lærerstuderende på vej.

Endelig er bogen yderst relevant for skole-
ledere og administratorer, som spiller en afgø-
rende rolle i forhold til udvikling af en skrift-
lighedskultur på skolerne. Dette område fore-
kommer noget forsømt i de fleste sektorer i ud-

dannelsesområderne. Måske fordi emnet ikke 
har ledelsernes interesse.

Forfatterne skal have megen ros for at sam-
le en masse stof og teorier om dette meget kom-
plicerede område – og ikke mindst de talrige 
modeller, fakta-bokse og arbejdsspørgsmål.

Men også forlaget Klim skal roses, da det-
te forlag ellers mest er kendt for de mange be-
rømte kriminalromaner.

Dog mangler denne anmelder en afgøren-
de del: Bogen har ingen fotos eller illustrati-
oner i øvrigt. Det er da bemærkelsesværdigt 
i vore dage...

Summa summarum: En glimrende bog om 
et særdeles alvorligt emne for både børn og 
unge og et emne, som er afgørende vigtigt for 
at kunne agere i fremtidens samfund.

Ole Fournais

saMarbejde og InklUsIon

Af Tine Basse Fisker, Aarhus Universitets-
forlag, 64 sider, 129,95 kroner. Også som E-
bog. Del af serien ”Pædagogisk Rækkevid-
de”.

    

”Alle børn skal være en del 
af fællesskabet i skolen”. 
Denne ambition er kernen 
i det inkluderende skoleliv 
i følge denne bogs forfatter, 
Trine Basse Fisker.

”Hvordan kan… mange 
børn have det svært i sko-
len, og hvordan kan de voks-

ne omkring børnene samarbejde om at ændre 
det? Det handler denne bog om”. 

Med disse ord indleder Trine Basse Fisker 
sin bog om samarbejde og inklusion.

Så er læserens forventnings-bue spændt og 
opmærksomheden rettet mod det efterhånden 
velkendte tema, ”samarbejde og inklusion”. Et 
hurtigt blik på bogens indholdsfortegnelse kan 
kun styrke forventningens glæde. Kapitelover-
skrifterne er:

”Det nødvendige samarbejde”
”Individ og fællesskab”
”Arbejder vi sammen?”
”Gordiske knuder og linedans”
”Grænsekrydsende brobygning”
”Dem, det handler om”
”De usynlige indsatser”
”Tine anbefaler”.
At inklusion ikke handler om særforan-

staltninger for enkelte elever, men omfatter 
hele læringsmiljøet, fremgår af følgende citat:

”… Inkluderende arbejde kræver (at vi har) 
blik for de fysiske rammer, de pædagogiske 
betingelser og de organisatoriske strukturer” 

(side 48). En arena for dette er, hvad Trine Fi-
sker betegner som ”brobygning”.

Hendes erfaring fra arbejde i skolemiljøet 
har vist hende, at selv på skoler, hvor der aldrig 
var diskussioner eller åbenlys uenighed om 
faggrænser, klare aftaler, referencer til skrift-
lige regler eller manglende tillid mellem kolle-
ger, kan man tale om ”manglende brobygning”.

Er situationen som beskrevet, var der så 
heller ingen, der lagde vægt på at få afkla-
ret, hvilke konkrete mål, de havde. ” … De tal-
te ikke om deres forskellige roller i undervis-
ningen, deres arbejdsformer, eller om, hvor-
dan de bedst kunne dele viden og holdninger 
til forskellige pædagogiske og didaktiske stra-
tegier” (side 47).

”Samarbejde og inklusion” tager fat på et 
vigtigt og topaktuelt tema, der dog har mange 
år bag sig i dansk skolehistorie. Som en konse-
kvens af både erfaringer, nytænkning og lovgiv-
ning har fokus for inklusion i pædagogisk sam-
menhæng bevæget sig fra den enkelte elev til 
at omfatte læringsmiljøet.

Idealet er, at elever med forskellige evner 
og forudsætninger kan favnes og udvikles i det 
store, lærende fællesskab. Det fordrer, som det 
beskrives ovenfor, andet og mere end gode hen-
sigter. Ikke mindst klar tale og klare mål.

Trine Basse Fiskers lille bog kan læses med 
udbytte af både fagpersoner og andre voksne, 
der ønsker inspiration og indblik i emnet ”sam-
arbejde og inklusion” – dets styrker, svagheder 
og faldgruber. 

En lille, let tilgængelig tekst om et vigtigt og 
nærværende emne. Forfatterens erfaring og vi-
den om både praktisk og teoretisk pædagogik 
giver indholdet stor troværdighed. Og så er den 
både til at forstå og til at betale for ”en hund”. 

Marianne Bindslev
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Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du få en lønkonto med 
hele 5 % i rente. Det er Danmarks højeste rente og betyder, at du  
får mere ud af dine penge. 

LSBprivat®Løn giver dig 5 % i rente på de første 50.000 kr. Og ja,  
så er der 0 % på resten. Du skal ikke betale nogen gebyrer for at 

have en lønkonto i Lån & Spar. 

 
Sådan får du 5 % på din lønkonto – Danmarks højeste rente   

 Du skal være medlem af Uddannelsesforbundet – og have  
afsluttet din uddannelse.

 Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er 
en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal 
kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

	 Du	behøver	ikke	i	første	omgang	at	flytte	dit	eksisterende	 
realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal  
for midles gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

Ku’ det ikke være skønt at  
få lidt mere ud af dine penge? 

Ring til Lån & Spar: 3378 1965
eller book møde på:  
lsb.dk/uddannelsesforbundet

Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til  
os direkte på 3378 1965 – eller gå på  
lsb.dk/uddannelsesforbundet og vælg  
’book møde’, så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880.  
Vi har altid sørget for, at helt almindelige  
mennesker kan gøre bankforretninger på  
ordentlige betingelser. 

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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Tilmeld dig Alfabetas nyhedsbrev og gå ikke glip af 
 information om nye materialer til din undervisning

Alt det dine kursister skal huske – klart, enkelt og overskueligt!   

NYHED TIL MATEMATIK PÅ G-NIVEAU

Huskeregler er en ny formelsamling til matematik. 
Hæftet indeholder ud over formler også eksempler, 
der viser, hvordan formlerne skal anvendes. Hæftet 
er inddelt i emner, så kursisten nemt kan finde den 
opgavetype, der volder problemer, og se konkrete 
løsningsforslag. 

Hæftet henvender sig til alle, der er i gang med 
at lære matematik på G-niveau (9. klasse). 
Sproget og layoutet er enkelt og overskueligt. 
Huskeregler dækker ikke et bestemt pensum, 
men er et opslagsværk, hvor kursisten hurtigt kan 
finde formlerne inden for matematikkens vigtigste 
områder – altid med eksempler. 

Bogen indeholder: 
•   Tal og algebra
•   Funktioner
•   Geometri
•   Statistik
•   Regneark
•   Godt at vide

www.alfabetaforlag.dk9 788763 605861

ISBN 978-87-6360-586-1
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Jette Helland

Matematisk formelsamling 
med eksempler

Huskeregler
En matematisk formelsamling med eksempler

Hvis en matematikopgave er besværlig, kan Huskeregler være en hjælp.

Hæftet indeholder opgavetyper, formler og løsningsforslag inden for 
matematikkens vigtigste områder. Hæftet henvender sig til alle, der er  
i gang med at lære matematik svarende til 9. klasse. 

Huskeregler fungerer som et opslagsværk:
Find opgaven i hæftet – se eksemplet – regn din egen opgave.

Bogen indeholder:
 
    • Tal og algebra

     • Funktioner
     • Geometri
     • Statistik
     • Regneark
     • Godt at vide

9788763605861_omslag.indd   1 14/08/2017   13.13  69,-
eksklusiv moms 

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont

www.alfabetaforlag.dk

OBS: Hold øje 
med Alfabetas 

hjemmeside! Vi har 
også en ny mate-
matikbog på vej til 
matematik til FVU, 

trin 1. Huskeregler  

fungerer som kursistens  

opslagsværk:  

- find opgaven i hæftet 

- se eksemplet  

- udregn din egen opgave.
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