
UDDANNELSESBLADET 
 #05 2017

Lærere på 
erhvervs
skoler er 
usikre på 
deres rolle

Kursister  
lærer mest 
af lækre  
lærere

Arbejdet  
er blevet en 
balancegang 
Læs tema 
om stress



TANDKLINIKASSISTENT 
– TRE SKRÆDDERSYEDE UDGIVELSER

 

KØB BØGERNE PÅ WEBSHOP.PRAXIS.DK
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KORT NYT

Slut med at betale til strejkekassen

Siden lockouten i 2013 har medlemmer af Uddannelsesforbundet betalt til for-
bundets strejkekasse, så der er penge nok på kistebunden, hvis forbundets med-
lemmer igen skulle blive lockoutet. I juli var kassen fyldt igen, hvorfor juli blev 
den sidste måned, hvor der bliver opkrævet konfliktkontingent. I august er kon-
tingentet således vendt tilbage til normalen. Det betyder, at mange skal betale 
mindre i kontingent – mens det for andre vil være uændret.

Læs mere på Uddannelsesforbundet/Nyheder

af Andreas Antoni LundTANDKLINIKASSISTENT 
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Forbund aflægger  
musketered
Det er afgørende at stå sammen. Det er en vigtig lære for fagbevægelsen efter 
de seneste overenskomstforhandlinger i 2013, som blandt andet førte til 25 da-
ges lockout af flere lærergrupper. Derfor har 51 medlemsorganisationer – her-
under Uddannelsesforbundet – nu afgivet et løfte om, at ingen fagforbund vil 
blive efterladt alene ved næste års overenskomstforhandlinger. Musketereden 
kommer fra Forhandlingsfællesskabet. Håndslaget indebærer, at fællesskabet 
blandt andet vil sikre, at alle organisationer skal have mulighed for at komme i 
reelle forhandlinger. Forhandlingsfællesskabet udveksler krav med KL og Dan-
ske Regioner i december, hvorefter forhandlingerne går i gang.

Læs mere på Uddannelsesforbundet/Nyheder

Uddannelses
forbundet støtter  
politiblokade

Politiforbundet er ikke tilfreds med de 
overenskomstforhold, som staten vil til-
byde kommende politi-kadetter. Årsagen 
er, at arbejdsgiveren, Moderniseringssty-
relsen, ikke vil ansætte dem som tjeneste-
mænd, som kutyme ellers er i politiet. Om-
vendt vil Moderniseringsstyrelsen heller 
ikke give kadetterne ret til at strejke – også 
stik i mod sædvane, når der ikke er tale om 
en overenskomst for tjenestemænd. Det har 
Politiforbundet ikke villet acceptere, og for-
bundet varslede derfor i starten af juni en 
blokade. Centralorganisationernes Fælles-
udvalg (CFU), som Uddannelsesforbundet 
er med i, har siden sluttet sig til blokaden.

Læs mere på Uddannelsesforbundet/ 
Nyheder

Én for alle og alle for én. Sådan lyder musketereden fra fagforbundene 
i Forhandlingsfællesskabet. #samletstyrke bliver fremover brugt som 
hashtag på sociale medier i forbindelse med OK18. 

12.000 
elever risikerer at havne i frit fald uden sik-
kerhedsnet med den nye forberedende ud-
dannelse, FGU. Sådan lød vurderingen fra 
eksperter i Politiken i starten af sommer-
ferien. På daværende tidspunkt var der fra 
regeringens side lagt op til, at den maksima-
le varighed for et forløb på FGU skal være 
to år. Men en fast ramme på to år er for ri-
gid i forhold til gruppen af unge, som FGU 
er rettet imod. De kan være ramt af alt fra 
tunge misbrugsproblemer til skoletræthed, 
advarede blandt andet Uddannelsesforbun-
det i artiklen. Forhandlingerne om FGU 
blev genoptaget den 23. august. I skriven-
de stund kendes resultatet ikke.
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SEPTEMBER 2017

DEN GODE DAGLIGDAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE 
BETYDER ALLERMEST

TIL APRIL NÆSTE år skal der aftales nye overenskom-
ster for alle Uddannelsesforbundets ansatte i staten 
og hos kommunerne. Forhandlingerne starter tra-
ditionelt med, at parterne udveksler krav i slutnin-
gen af december i år, hvorefter selve forhandlingerne 
begynder i januar.

Uddannelsesforbundet har også denne gang for-
beredt sig ved at spørge medlemmerne, hvad der be-
tyder mest i dagligdagen, og dermed hvad vi skal pri-
oritere højest, når vi udtager kravene.

Der er to ting, der fylder meget for 
vore medlemmer.

Den ene er lønnen. Her oplever 
mange, at de sakker agterud i forhold 
til sammenlignelige grupper, og at ny 
løn ikke fungerer som en god måde at 
aftale lønnen på. Der er simpelthen for 
meget, som intet har med løndannel-
sen at gøre, der påvirker den løn, man 
kan aftale lokalt. Så kravet er mere i 
løn og et bedre lønsystem!

Det andet område, der fylder rigtig 
meget, er ikke overraskende den enkel-
tes arbejdsforhold. Man efterlyser i høj grad en ar-
bejdstidsaftale, der tager udgangspunkt i dagligda-
gen på skolen. Man kan ikke bruge nogle påtvungne 
regler, der er udtænkt i et finansministerium uden 
kobling til virkeligheden ude på skolerne.

Det viser rapporten, som konsulentfirmaet Ox-
ford Research har udarbejdet for Uddannelsesfor-
bundet blandt lærere ved ungdoms- og produktions-
skoler, erhvervsskoler, sprogcentre og VUC. Rappor-
ten er lavet ud fra spørgsmål og interviews, der skal 
beskrive lærerens arbejdsliv i 2017. 

I rapporten kommer det meget tydeligt frem, at 
det, der betyder allermest, er en tydelig oversigt over 

arbejdsopgaverne, nødvendig tid til forberedelse og 
en fleksibilitet i opgaveløsningen, der gør, at læreren 
kan levere den gode undervisning, som elever/kur-
sister har et berettiget krav på.

Rapporten viser, at der er store lokale forskelle på, 
hvordan reglerne bliver fortolket, og at tilfredsheden 
generelt er størst dér, hvor der er løsnet lidt op for dem.

Lærerne ser manglende tid som den største bar-
riere for at udføre deres kerneopgave, og krav om til-
stedeværelse på skolen i forberedelsestiden medfører, 

at mange lærer savner fleksibilitet.
Blandt andet er der en EUD-læ-

rer, som i rapporten siger: “Man skal 
være godt forberedt, når man går 
ind og underviser eleverne, uan-
set hvad det er for nogle. Ellers er 
vi ikke sikre på, at vi kommer hen 
til det mål, vi har sat, og at de får 
lært det, de skal”.

Det, der kommer frem i rap-
porten fra Oxford, er ikke overra-
skende, men det tydeliggør det bil-
lede, vi hele tiden har haft i Uddan-

nelsesforbundet om, at dét, som betyder allermest 
for den enkelte lærers arbejdsglæde, er at have for-
hold i dagligdagen, der gør det muligt at levere den 
bedst mulige undervisning til de elever eller kursi-
ster, man har ansvaret for.

Det er derfor med den tilgang til lærernes arbejds-
tid, at Uddannelsesforbundet på repræsentantskabs-
mødet den 29. september vil udtage de mere konkrete 
krav, og det bør også være med den tilgang, at de of-
fentlige arbejdsgivere går til forhandlingerne i næ-
ste forår. For vi må have et fælles ønske om at have så 
gode og fleksible arbejdsforhold som muligt. På den 
måde bruges de knappe ressourcer bedst.

Børge  
Pedersen,  
næstformand i  
Uddannelses
forbundet

”Det, der kommer 
frem i rapporten 
fra Oxford, er ikke 
overraskende, men det 
tydeliggør det billede, 
vi hele tiden har haft i 
Uddannelsesforbundet.
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 06 OPSKRIFTEN PÅ EN OVERENSKOMST

  Overenskomsten med det private sprogcenter A2B er endelig 
  på plads. Men hvorfor skulle det tage fem år, og hvad krævede 
  det at nå så langt? 
 08 ERHVERVSSKOLELÆRERE ER EKSTREMT USIKRE 

  PÅ DERES ROLLE

  Erhvervsskolelærere er den faggruppe, der er mest usikker på, 
  hvad deres arbejdsopgaver er. Det viser nye data. Det kan i 
  værste fald medføre stress.
 10 HØJE FØLELSESMÆSSIGE KRAV BELASTER

  Det kan slide voldsomt at komme tæt på kursisters kriser og 
  traumer. Det viser nye tal for undervisere i dansk som 
  andetsprog.  

 12 AT UDVIKLE ELEVERNE GIVER LÆRERE 

  STØRST ARBEJDSGLÆDE

  Lærerne i Uddannelsesforbundet er især glade for jobbet, når 
  de kan få lov at levere kvalitet og føler, at eleverne udvikler sig. 
  Det viser en ny rapport fra Oxford Research.

 14 UNGE OG ÆLDRE I ET GIVENDE SAMARBEJDE

  Når unge og ældre er og arbejder sammen om projekter, kan det
   ikke bare give glæde, men også en lyst hos de unge til at ud-
  danne sig inden for området. Det viser erfaringer fra Randers.  

 21 ELEVER LÆRER MERE AF LÆKRE LÆRERE

  En lærers budskab trænger bedre igennem, hvis han eller hun 
  er tiltrækkende. Det viser amerikansk forskning.  

 22 HVORFOR TALER VI IKKE MERE OM FAGLIG DANNELSE?

  VVS-faglærer Jakob Neumann er første gæst i vores nye serie: 
  Lærere, der gør os klogere. Han fortæller om indholdet af sin 
  diplomuddannelse i erhvervspædagogik. 

 26  TEMA: STRESS – EN SYGDOM FOR ALLE

  Hvis du føler sig presset og stresset på jobbet lige nu, er det ikke 
  uden grund, og du er ikke alene om det. På få årtier er stress 
  blevet en folkesygdom, og især lærerne er i risikozonen. Vi går 
  bag om tallene, spørger eksperter og lærergrupper og giver 
  gode råd.
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aktioner. De fandt sted uden for en række af de bygninger, 
hvor A2B’s sprogcentre ligger. Første aktion fandt sted i Sol-
rød. Siden gik turen til henholdsvis Hjørring og Fredericia.

Aktivister med krummer i

Aktionerne bestod i, at sektionsbestyrelsen delte muffins og 
flyers ud til forbipasserende og fortalte dem om vilkårene for 
lærerne i A2B’s sprogcentre. På flyerne stod: ”Giv lærerne 
deres bid af kagen”. Målet var at gøre opmærksom på, hvad 
konflikten handlede om, og at lærerne skulle have samme løn 
og arbejdsvilkår, som deres kolleger på andre sprogcentre.

- Med aktionerne blev ikke kun borgere opmærksomme 
på sagen. Undervejs i forløbet var der også kommunale po-
litikere, som begyndte at stille krav om, at man ikke skulle 
give A2B opgaver i kommunen, så længe der var en konflikt, 
fortæller Hanne Pontoppidan.

- Sektionsbestyrelsen er på den måde kommet i kontakt 
med mange borgere, ligesom flere lokale aviser syntes, det 
var en sjov tilgang med muffin-aktionen. Den medførte en 
god og bred mediedækning. Det er klart, at det bryder man 
sig ikke om som virksomhed, uddyber hun.

Nye drenge i klassen

Man kunne måske ellers nemt fristes til at tro, at de tider, 
hvor fagforbund rykker ud for at tegne overenskomster med 
arbejdsgivere, er talte. Men det er langt fra tilfældet. Inden 
for lærerfaget er der de seneste år eksempelvis kommet en 
helt ny type aktør ind på scenen. 

Det er typisk private firmaer såsom A2B, der er begyndt 
at rykke ind på et marked, som ellers traditionelt udeluk-
kende har været dækket af offentlige institutioner eller fol-

OPSKRIFTEN PÅ EN OVERENSKOMST:

EN SPAND SVED, TONSVIS 
AF TÅLMODIGHED OG 
MASSER AF MUFFINS

Det er ofte et langt forløb at dække en ny arbejdsplads med en overens komst. 
Det er sprogcenteret A2B et godt eksempel på. Her måtte Uddannelses
forbundet lægge arm i en håndfuld år, før firmaet til sidst gik med til at give 
sine ansatte samme arbejdsvilkår som lærere på andre sprogcentre.

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D  /  F OTO :  K A A R E  S M I T H

DET KAN KOSTE spandevis af sved, der skal ofte lægges kilovis af 
knofedt i, og der skal som regel udvises tonsvis af tålmodighed for 
at lande en overenskomst. I tilfældet med det private sprogcenter-
firma A2B begyndte Uddannelsesforbundet arbejdet i 2012, men der 
skulle gå indtil sommeren 2017, før man fik tegnet en overenskomst.   

Det lange og seje træk har dog været udbyttet værd, mener Ud-
dannelsesforbundet – både for de ansatte på selve arbejdspladsen 
og for deres kolleger på konkurrerende arbejdspladser.

- Det har taget rigtig lang tid, fordi A2B ikke ønskede at betale 
de lønninger og arbejdsforhold, som undervisere i dansk som an-
detsprog har på andre sprogcentre, og de ønskede ikke at indgå bin-
dinger, som sikrer, at lærerne kan være velforberedte i undervis-
ningen. De anså især bindingerne for besværlige, gengiver Uddan-
nelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan

Armlægning ved forhandlingsbordet

Efter to års tovtrækkeri mellem parterne gik forhandlingerne mel-
lem Uddannelsesforbundet og A2B i 2016 helt i hårdknude. Herefter 
iværksatte forbundet en blokade mod arbejdspladsen. Et spørgsmål, 
som man i Uddannelsesforbundet siden har måttet stille sig selv, 
er, om der dermed gik for lang til, inden man trak konfliktvåbnet.

- Set i bagspejlet kan man altid spørge, om det var for sent efter 
så lang en periode med forhandlinger. Vores tilgang er imidlertid, 
at så længe vi vurderer, at vi ad forhandlingens vej kan nå frem til 
en overenskomst, er der ikke nogen grund til at trappe en konflikt 
op. Derfor strækker vi os langt.  Men begynder forhandlingerne 
at sande til, tager vi selvfølgelig konfliktvåbnet i brug, forklarer 
Hanne Pontoppidan.

Blokadeskytset var dog ikke det eneste, som Uddannelsesfor-
bundet kørte frem i A2B-sagen. Forbundets sektionsbestyrelse for 
lærere i dansk som andetsprog valgte også at gennemføre en stribe 
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keoplysende NGO’er. De private selskabers stra-
tegi er typisk at forsøge at vinde udbud ved at 
tilbyde at udføre dem i en anderledes form og 
for det meste billigere.

Derfor er der også en langsigtet målsætning 
for Uddannelsesforbundet at tegne overens-
komst med de private firmaer:

- Vi vil sikre, at opgaven med at drive et sprog-
center koster det samme, uanset hvem der va-
retager den. Arbejdspladser som A2B må ikke 
være billigere end deres konkurrenter, fordi 
de har ringere ansættelsesvilkår og lavere løn, 
slår formand for Uddannelsesforbundet Hanne 
Pontoppidan fast.

Risikoen for væltende dominobrikker

Bekymringen fra Uddannelsesforbundets side 
er, at hvis først en ny aktør lykkes med at vinde 
ét offentligt udbud, kan det udløse en domino-
effekt. Årsagen er, at kommunerne ofte væl-
ger at give udbudsopgaver til de billigste aktø-
rer, som er godkendt til at byde ind på kommu-
nernes udbud. 

- Derfor rykker vi ud med det samme og op-

   Tidslinje

2012: Uddannelsesforbun
det orienteres om, at A2B an
sætter på ringere vilkår end 
læreroverenskomst og tager 
de første skridt til at få virk
somheden til at tegne en over
enskomst.

2012 til 2014: Uddannelses
forbundet arbejder via fælles
organisationerne FTF og Læ
rernes Centralorganisation 
(LC) for at få tegnet en over
enskomst med A2B.

2015: Der afholdes en ræk
ke møder mellem Uddannel
sesforbundet og A2B, ligesom 
forbundet er i dialog med an
dre faglige organisationer.

December 2016: Forhand
lingerne med Dansk Erhverv, 
som repræsenterede A2B, 
bryder sammen. Kort tid ef
ter iværksætter Uddannel
sesforbundet en blokade mod 
A2B, der betyder, at forbun
dets medlemmer ikke må søge 
og tage arbejde som danskun
derviser hos A2B.

Januar og februar 2017: De 
øvrige LCforbund – Dan
marks Lærerforening, Han
delsskolernes Lærerforening 
og Frie Skolers Lærerfor
ening – tilslutter sig bloka
den mod A2B. Desuden sym
patiserer Dansk Magisterfor
ening og Gymnasieskolernes 
Lærerforening med blokaden.

Januar til maj 2017: For
bundets sektionsbestyrelse 
for lærere i dansk som andet
sprog udfører en stribe aktio
ner uden for A2B’s sprogcen
tre i Solrød, Hjørring og Fre
dericia. De uddeler flyers med 
information om A2B’s ansæt
telsesforhold samt kaffe og 
muffins. 

Juni 2017: A2B indgår en læ
reroverenskomst med Ud
dannelsesforbundet med ar
bejds og lønvilkår, der er 
sammenlignelige med landets 
øvrige sprogcentres.

fordrer arbejdspladsen til at tegne en over-
enskomst. Det skylder vi vores medlem-
mer, men sådan set også de andre arbejds-
pladser, så de ikke bliver underbudt, poin-
terer Hanne Pontoppidan. 

Efter fem års armlægning indgik A2B 
og Uddannelsesforbundet en overens-
komst i juni. I Uddannelsesforbundet er 
man meget tilfreds med resultatet og vil 
nu vende blikket fremad.

- Jeg er rigtig glad for, at vi er nået i 
mål – selv om det har taget lang tid og ko-
stet mange ressourcer. Og jeg er overbe-
vist om, at vi får et rigtig godt samarbejde 
fremover, slår Hanne Pontoppidan fast.

Ud over A2B har Uddannelsesforbun-
det de seneste år blandt andet tegnet over-
enskomst med UCPlus, der desuden ud-
byder sprogcenteruddannelse og også er 
en stor udbyder af transportuddannelse 
i regi af AMU og EUD. Og Hanne Pontop-
pidan forventer ikke, at det bliver sidste 
gang, at forbundet skal rykke ud for at få 
en privat aktør til at tegne overenskomst. • 

For at lægge pres på A2B delte Uddannelsesforbundet flyers og muffins ud foran flere af 
A2B's sprogcentre. Målet var at gøre borgere, presse og politikere opmærksomme på løn- og 
arbejdsvilkårene. 
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ERHVERVSSKOLELÆRERE  
ER EKSTREMT USIKRE  
PÅ DERES ROLLE

Erhvervsskolelærere er den faggruppe, der er mest 
usikker på, hvad arbejdsopgaverne er. Det kan i 
værste fald medføre stress. Det er da også langt 
fra alle skolers ledelse, der bruger det værktøj, som 
politikerne har givet dem, til at fortælle lærerne, 
hvordan de skal prioritere deres arbejde.

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D  /  F OTO :  C O L O U R B O X

DE ARBEJDSTIDSREGLER FOR lærere, 
som blev vedtaget af Folketinget ved lov 
i august 2014, betyder, at det som hoved-
regel er ledelsen på de enkelte erhvervs-
skoler, som skal planlægge, hvor meget tid 
lærerne skal bruge på henholdsvis under-
visning, forberedelse og andre læreropga-
ver. Inden ledelsen fastlægger lærernes ar-
bejdsopgaver, skal der være en dialog om 
en opgaveoversigt. Det er lærerens værn 
mod ”det grænseløse arbejde”. 

Men erhvervsskolelærerne er blandt 
de faggrupper, som er allermest usikre 
på, hvad deres rolle er, viser nye data fra 
Det Nationale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø.

- Der er med reformen mange ting, der 
har forandret sig. Der er kommet nye og 
flere krav til. Og det kan skabe usikker-
hed om, hvilke opgaver man skal priori-
tere, siger Karen Albertsen, ekspert i psy-
kisk arbejdsmiljø hos konsulentfirmaet 
TeamArbejdsliv.

Det har ifølge hende ikke kun konse-
kvenser for den enkelte lærers helbred, 
men kan også have det for niveauet af un-
dervisningen.

- Det er en særlig udfordring for lærere 
at få flere arbejdsopgaver. Man kan ikke 
bare undervise eller forberede sig me-
get hurtigere. Man kan måske undervise 
efter standardiseret materiale, men det 
kan gå ud over kvaliteten, forklarer Ka-
ren Albertsen.

Redskab bruges ikke nok

Uddannelsesforbundet, som blandt andet 
organiserer erhvervsskolelærere, påpe-
ger, at en årsag kan være, at opgaveover-
sigten fortsat langt fra er udbredt på er-
hvervsskolerne. Det var ellers det redskab, 
som skolelederne ved reformen i 2014 fik i 
værktøjskassen for at afstemme med læ-
rerne, hvilke opgaver de skal prioritere i 
deres arbejde.

Tre år efter, at loven trådte i kraft, mel-
der 35 procent af tillidsrepræsentanterne 
på landets 37 erhvervsskoler, at det fortsat 
ikke er alle lærerne på deres skoler, som 
har modtaget en opgaveoversigt. Derud-
over mener 64 procent af dem ikke, at de 
opgaveoversigter, der er blevet uddelt, er 
af en ordentlig kvalitet. Det viser en rund-
spørge foretaget af Uddannelsesforbundet.

 Uklare roller kan koste på  
helbredet

 Rolleklarhed har stor betydning for, om medar
bejderen trives på arbejdet. Usikkerhed om job
bets indhold, ansvarsområder og modsatrette
de forventninger til udførelsen af arbejdet øger 
risikoen for stress og udbrændthed.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø



UDDANNELSESBLADET 05 / 2017 9

Forlaget Andrico
Mossøbrå 5   •   8660 Skanderborg   •   Tlf 86 57 92 19   •   forlaget@andrico.dk   •   www.andrico.dk

“Step by Step”
En engelsk basis- 
grammatik med øvelser
af Wacher og Kjærgaard

Grammatik til venstre og øvelser til højre så eleven straks 
kan afprøve sin forståelse uden at skulle bladre rundt i  
bogen. Hvert kapitel indledes med en “Basics-boks”, som 
giver en kort indledning til et grammatisk emne. 
• Step by Step - grammatik og øvelser, 80 sider i stort 
   format (A4), 99 kr.                                    
• Facithæfte, 44 sider, 48 kr.

FA

ENGELSK

(priserne er ekskl. moms)

“Step by Step” er velegnet til 
brug sammen med de nye 
animationsvideoer af samme 
forfattere - se www.andrico.dk

• Step by Step e-bog, enkeltlicens 89 kr, 
klasselicens 595 kr (½ år), 895 kr (1 år).

 Eleverne kan skrive besvarelser og egne 
noter direkte i e-bogen. Kan gemmes og 
evt. sendes til læreren.

NYHED! Grammatik som animation

   Erhvervsskolelærernes arbejdsmiljø

•  Erhvervsskolelærere er den faggruppe ud af i alt 75, der 
scorer lavest på spørgsmålene om, hvorvidt de får til
strækkelig information, vejledning og instruktion. 

•  Underviserne på erhvervsskolerne er også blandt de fag
grupper, som oplever den laveste grad af hensyntagen til 
medarbejdere med færre kræfter.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

   Så udbredt er opgave oversigten

35,1 procent af tillidsrepræsentanterne på landets 37 er
hvervsskoler svarer nej til spørgsmålet om, hvorvidt alle læ
rere på deres skoler har fået en opgaveoversigt.

63,8 procent af de adspurgte tillidsrepræsentanter mener 
ikke, at opgaveoversigtens form er af en ordentlig kvalitet.

58,3 procent siger, at der ikke er fastsat rammer for en me
ningsfuld dialog om opgaveoversigten mellem lærer og leder.

Kilde: Uddannelsesforbundet

- Man burde kunne forvente, at implementeringen af op-
gaveoversigterne ville være helt på plads nu. Men vi kan se, 
at det står ret dårligt til. Så længe det er opgaveoversigterne, 
som er redskabet, der skal bruges til at afstemme forvent-
ningerne, må vi kunne forvente, at de reelt også bliver brugt 
på alle skoler, mener Hanne Pontoppidan, formand for Ud-
dannelsesforbundet.

Kan føre til udbrændthed

Hun påpeger, at erhvervsskolerne de seneste år oveni er ble-
vet ramt af store besparelser.

- Derfor er det helt afgørende, at ledelserne ude på sko-
lerne tager ansvaret for at prioritere i opgaverne og tager stil-
ling til, hvilke opgaver der ikke længere skal løses. Det ople-
ver lærerne ikke sker, og det efterlader dem med store fru-
strationer i forhold til, hvordan de kan nå deres job på for-
svarlig vis inden for den tid, der er til rådighed. Noget, der 
virkeligt avler et dårligt arbejdsmiljø for læreren, forklarer 
Hanne Pontoppidan.

Ifølge Thomas Clausen, seniorforsker ved Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, viser forskningen, at 
uklare roller på jobbet kan have stor betydning for den enkel-
tes arbejdsglæde. I sidste ende kan usikkerhed om jobbets ind-
hold, ansvarsområder og modsatrettede forventninger til ud-
førelsen af arbejdet øge risikoen for stress og udbrændthed. •
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HØJE FØLELSES
MÆSSIGE KRAV 
BELASTER
Undervisere i dansk som andetsprog er blandt de 
mest følelsesmæssigt berørte på jobbet. I værste 
fald kan for høje følelsesmæssige belastninger 
føre til depression og langtidssygefravær. 

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D

NÅR FLYGTNINGE FORTÆLLER om deres 
krigstraumer, påvirker det følelserne hos 
de mennesker, der arbejder med dem. Un-
dervisere i dansk som andetsprog er da 
også blandt de faggrupper, der oftest bli-
ver følelsesmæssigt berørt af arbejdet. 
Det viser nye tal fra Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø.

- De har kontakt til mennesker, som 
har nogle vanskelige ting med i bagagen. 
Der rejser man som underviser med på de 
følelsesmæssige rutsjebaneture, som de-
res elever har, forklarer Thomas Clausen, 
seniorforsker ved Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø.

Han vurderer, at disse lærere ofte op-
lever deres arbejde som meget menings-
fyldt, men påpeger, at høje negative følel-
sesmæssige belastninger kan medføre en 
øget risiko for behandling med antide-
pressiv medicin og langtidssygefravær.

- Man kan jo ikke pille følelserne ud 
af sådan et job. Så der er det vigtigt, at 
man har nogle kolleger, som man kan 
snakke med, hvis man har været ude 
for noget, man synes er hårdt. Man kan 
snakke om, hvad der skete, og hvad man 
kunne have gjort anderledes, råder Tho-
mas Clausen. •

  Risici ved følelsesmæssige  
belastninger

 Høje følelsesmæssige krav kan have negative 
sundhedsmæssige konsekvenser. De er stærkt 
relateret til risikoen for langtidssygefravær og 
forhøjet risiko for at få behandling med antide
pressiv medicin.

  Følelsesmæssige  belastninger  
på jobbet

 På en skala fra et til fem, hvor fem er den højeste 
score, har specialundervisere, som blandt an
det indeholder gruppen af lærere i dansk som 
andetsprog, en score på 3,31, når det gælder fø
lelsesmæssige belastninger. Det er den tredje
højeste blandt 75 faggrupper.

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

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

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

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

København
Hestemøllestræde 5 · 1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    



 Se priser og licenser på shop.systime.dk

Læs systime.dk  |  Ring 70 12 11 00  |  Skriv systime@systime.dk  |  Deltag lab.systime.dk

I Systimes iBibliotek®, der rummer mere end 340 iBøger®, kan undervisere og elever 
med fordel bruge stjernemarkeringer til at prioritere og etablere den boghylde, der er 
relevant for lige præcis dem og deres fag. 

BOGHYLDEN

Også som trykt bog til oktober

Også 

som trykt 

opgavebog

Også som trykt
bog

iBøger® særligt tilpasset EUD/EUX 
på den merkantile retning: 

til EUD/EUX – dit overblik

Planer for efteråret 2017
I efteråret sætter Systime fokus på at bygge bro og sikre tydeligere sammenhænge mellem fagene i 
grundforløbet og fagene på studieåret på EUX. Desuden er en platform under udvikling med materialer til 
casearbejde og -eksamen. Der er i denne sammenhæng  indgået  samarbejde med Dagrofa. 
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AT UDVIKLE 
ELEVERNE GIVER 
LÆRERE STØRST 
ARBEJDSGLÆDE

LÆRERNE VÆGTER SOM deres væsentligste hverv at se en elev blomstre og have været 
med til gøde jorden for opblomstringen. Og det er samtidig dét, som giver dem størst 
glæde på jobbet. 

Det viser en rapport, som tænketanken Oxford Research har udarbejdet på bag-
grund af interviews med lærere ved ungdoms- og produktionsskoler, erhvervssko-
ler, sprogcentre og VUC.

- De vil først og fremmest gerne levere god undervisning, men oplever, at manglende 
forberedelse medfører, at de har sværere ved at levere det. De oplever ind i mellem, 
at de står i klasseværelset uden at have forberedt sig godt nok, og det er frustrerende 
for dem, fortæller Nete Krogsgaard Niss, der er chefanalytiker ved Oxford Research.

Den manglende tid til forberedelse går ifølge lærerne ikke kun ud over kvaliteten i 
deres undervisning, den gør det også svært for dem at holde sig up to date rent fagligt.

Læs hele artiklen om rapporten på uddannelsesforbundet.dk/oxfordrapport

Det at hjælpe eleverne med at udvikle sig er både det, 
som lærerne ser som deres vigtigste opgave, og det, 
der giver dem størst glæde på jobbet.

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D  /  M O D E L F OTO :  M I K K E L  Ø S T E R G A A R D

  Det siger lærerne  
– citater fra rapporten

”Mange kursister kunne blive bed-
re, hvis jeg havde mere tid med dem.” 
VUClærer.

”Man skal være godt forberedt, når 
man går ind og underviser eleverne, 
uanset hvad det er for nogle. Ellers er 
vi ikke sikre på, at vi kommer hen til 
det mål, vi har sat, og at de får lært 
det, de skal.”
EUDlærer.

Kilde: ’Lærer Arbejdsliv 2017 – betydende fak
torer for lærernes arbejdsliv’,  

Oxford Research

   Fakta om rapporten

•  Elevernes og kursisternes faglige 
og personlige udvikling har størst 
betydning for det gode lærerliv.

•  Lærerne ser manglende tid som 
den største barriere for at udføre 
deres kerneopgave.

•  Arbejdstidsregler og krav om til
stedeværelse på skolen i forbere
delsestiden medfører, at mange 
lærere savner fleksibilitet. 

Kilde: "Lærer Arbejdsliv 2017 – betydende fak
torer for lærernes arbejdsliv", 

 Oxford Research



Puls 3 udkommer nu i en revideret udgave.  

NY PULS I UNDERVISNINGEN!

Er man kursist på danskuddannelse 3, har man 
sandsynligvis haft en bog fra Puls-serien i hånden. 
De tre grundbøger er med deres stærke sprogfokus 
og afvekslende opgavetyper blevet klassikere i 
sprogundervisningen. Nu er tredje bog i serien blevet 
opdateret, så den også i fremtiden kan inspirere og 
støtte kursister, når de skal lære dansk.

I den nye udgave af Puls 3 får kursister og undervisere en 
gennemprøvet grundbog, der nu er tilføjet:  

•   nye fotos i alle kapitler 
•   nye opgaver 
•   grammatiktillæg 
•   udtaletillæg 
•   opdaterede tekster med tal og fakta anno 2017

1

Fanny SlotorubNeel Jersild Moreira

PULS

PULS 1
•  vægter alle fire færdigheder lige og har side

løbende fokus på grammatik og udtale, som  

en altid integreret del af de emner, der 

arbejdes med •  fremmer automatisering af sproglige strukturer 

såvel som aktiv anvendelse af sproget

 •  har repetitionssider med bl.a. quizzer og 

modultestforberedende oplæg, som repeterer 

ordforråd og strukturer i slutningen af hvert 

kapitel•  anvender strukturer fra Cooperative Learning, 

der varierer og fornyr samarbejdsformerne på 

holdet•  har et særligt udarbejdet website med 

mange forskellige opgaver, bl.a. lytte og 

læseop gaver, udtale og grammatikøvelser, 

ordforrådsøvelser, dialoger, draganddrop

aktiviteter, billedserier og evaluerende tests 

som afslutning på hvert kapitel.

PULS 1 består af•  En grundbog•  Lydfiler til læreren og kursisterne lagt ud til fri 

download på www.alfabetadigital.dk/puls1

•  Et website, som kursisterne får adgang til ved 

køb af bogen: www.alfabetadigital.dk/puls1     

•  En lærervejledning med overvejelser bag 

materialet, med løsninger og kommentarer 

til de enkelte opgaver, ekstra opgaveark samt 

udskrifter af lydfilerne.PULS 1 er inddelt i syv kapitler med emnerne:

• Introdansk• Du og din hverdag
• Familie• Bolig

• Mad og indkøb• Året rundt• Fritid

PULS 1 er en del af serien PULS, som også  

består af PULS 2 og PULS 3 til modul 2 og 3  

på Danskuddannelse 3.

P
U

LS 1

DanSk for DU 3

PULS 1 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 3, modul 1.

Da materialet er beregnet til begyndere, introduceres nyt ordforråd og sproglige strukturer både 

overskueligt og enkelt, men på en måde så alle udfordres. Samtidig sikrer variationen og de 

mange forskellige opgavetyper, at kursisternes forskellige læringsstrategier tilgodeses. Der veksles 

i bogen mellem opgavetyper, som primært fremmer automatisering af sproget, og opgavetyper, 

som giver kursisterne mulighed for at indgå i meningsfuld kommunikation med andre, således at 

kursisterne opnår et så flydende, korrekt og nuanceret sprog som muligt.

Til materialet er der udviklet et website, så man med bogen får adgang til et væld af opgaver, der 

giver kursisterne masser af ekstra input. Websitet giver øget mulighed for differentiering og en 

mere fleksibel sprogundervisning.

alfabeta

9 788763 603195

ISBN 978-87-636-0319-5

om_9788763603195.indd   1

2/19/13   9:21 AM
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Fanny Slotorub

Neel Jersild Moreira

PULS
PULS 2

•  vægter alle fire færdigheder lige og har 

sideløbende fokus på udtale og grammatik som 

en altid integreret del af de emner, der arbejdes 

med

•  veksler mellem en lang række forskellige, sjove og 

udfordrende opgavetyper, der varierer og fornyr 

samarbejdsformerne på holdet, og som sikrer, at 

kursisternes forskellige læringsstrategier tilgodeses

•  styrker kursisternes automatisering af sproget, 

samtidig med at de får rig mulighed for selv at 

komme på banen og eksperimentere med sproget

•  skaber en ramme for meningsfuld kommunikation 

– med bl.a. interview, holdundersøgelser, 

meningsudvekslinger, debat og tværkulturelle 

sammenligninger

•  gør brug af arbejdsformer og aktivitetstyper, 

som motiverer til aktiv brug og bearbejdning af 

sproget – bl.a. strukturer fra Cooperative Learning

•  har repetitionssider med minioplæg, quizzer og 

sjove spil samt en test, som repeterer viden og 

ordforråd i slutningen af hvert kapitel

•  har et særligt udarbejdet website med mange 

forskellige opgaver, bl.a. lytte og læseopgaver, 

udtale og grammatikøvelser, diktater, 

ordforrådsøvelser, draganddropaktiviteter og 

billedserier.

PULS 2 består af

• En grundbog

•  Lydfiler til læreren og kursisterne lagt ud til fri 

download på www.alfabetadigital.dk/puls2

•  Et website, som kursisterne får adgang til ved  

køb af bogen: www.alfabetadigital.dk/puls2

•  En lærervejledning med overvejelserne bag 

materialet, med løsninger og kommentarer til  

de enkelte opgaver, ekstra opgaveark samt 

udskrifter af lydfilerne.

PULS 2 er inddelt i seks kapitler med emnerne:

• Arbejde og uddannelse

• Indvandring og arbejde i Danmark

• Danmarksbilleder

• Geografi og klima

• Højtider, fester og traditioner

• Eventyr

PULS 2 er en del af serien PULS, som også  

består af PULS 1 og PULS 3 til modul 1 og 3  

på Danskuddannelse 3.

  

P
U

LS 2

DanSk for DU 3

PULS 2 er et grundbogsmateriale til kursister, som deltager i arbejdsmarkedsrettet danskunder visning 

eller går på Danskuddannelse 3, modul 2. 

Den reviderede Puls 2 har i særlig grad fokus på det arbejds og uddannelsesmæssige indhold og 

sprog, så den opfylder de krav om emner og mål, der stilles til både den arbejdsmarkedsrettede 

danskundervisning og DU 3.2.

Formålet med den nye Puls 2 er at målrette undervisningen mod de kommunikative behov, kursisterne 

møder på arbejdsmarkedet såvel som i hverdagslivet, så de får det nødvendige sproglige fundament til 

at kunne klare sig i Danmark.

Til materialet er der som noget nyt udviklet et website, hvor man med bogen får adgang til et væld af 

opgaver, der giver kursisterne masser af ekstra input. Websitet giver øget mulighed for differentiering 

og en mere fleksibel sprogundervisning. 

alfabeta

9 788763 603
430

ISBN 978-
87-636-03

43-0

9788763603430_omslag.indd   1

20/11/14   12.58
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Fanny Slotorub
Neel Jersild Moreira

PULS

PULS 3
• veksler mellem et væld af forskellige og ud-

fordrende opgavetyper, der integrerer flere 

færdigheder på én gang
• vægter alle fire færdigheder lige og har 

sideløbende fokus på grammatik og udtale 

som en altid integreret del af de emner, der 

arbejdes med • fremmer automatisering af sproglige 

strukturer, som styrker kursisternes fluency, 

korrekthed og udtale• skaber en ramme for meningsfuld kom-

munikation, men har samtidig også fokus 

på individuelle fremlæggelser og oplæg på 

holdet
• træner kursisterne i at udtrykke synspunk-

ter, udveksle holdninger og ideer og i at 

kunne argumentere i diskussioner om rele-

vante og vedkommende emner
• anvender strukturer fra Cooperative Lear-

ning, der varierer og fornyr samarbejdsfor-

merne på holdet• har sjove og afvekslende quizzer og spil, 

som repeterer viden og ordforråd i slutnin-

gen af hvert kapitel

• optimerer kursisternes forberedelse til 

modultest med modultestlignende læse- 

 og skriveopgaver• indeholder emner, der anbefales i under-

visningsvejledningen, så kursisterne opnår 

viden om det danske samfund. PULS 3 er inddelt i fem kapitler med emnerne:

• Arbejde
• Dansk kunst og kultur
• Ligestilling• Lykke 

• Miljø

PULS 3 består af• En grundbog• Lydfiler til læreren og kursisterne lagt ud til 

fri download på www.alfabetadigital.dk

• En lærervejledning med overvejelserne bag 

materialet, løsninger og kommentarer til 

de enkelte opgaver, ekstra opgaveark samt 

udskrifter af alle lydfiler.

P
U

LS 3

DANSK FOR DU 3

Puls 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 3, modul 3. 

Den reviderede Puls 3 har opdaterede  tekster og tabeller samt helt nye opgaver, herunder  

tests, til hvert kapitel. Alle tekster er indtalt og kan frit downloades. Endvidere er der tilføjet  

et grammatik- og udtaletillæg bagerst i bogen.

Alfabeta

A
lfab

eta

9 788763 604888

ISBN 978-87-636-0488-8

9788763604888_omslag.indd   1

29/06/2017   10.14

OBS! Sidst i  
september udkommer  
Lærervejledningen til  

den nye udgave af 
 Puls 3.

 229,-
eksklusiv moms.

Den reviderede Puls 3 lever op til de nye krav om mere 
arbejdsmarkedsrettet dansk i undervisningen. Første 
kapitel tager udgangspunkt i emnerne arbejdsliv, 
erhverv og jobmarked.  Som i den tidligere udgave af 
Puls 3 præsenterer de øvrige kapitler – Kunst og kultur, 
Ligestilling, Lykke og Miljø – kursisterne for centrale 
aspekter af danske kultur- og samfundsforhold.

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont

www.alfabetaforlag.dk

Tilmeld dig Alfabetas nyhedsbrev og gå ikke glip af information om nye materialer til din undervisning
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Lammet Per nyder 
at være i centrum 
i mødet mellem de 
ældre og de unge på 
produktionsskolen.
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eleverne bidrager også med en bod med 
salg af uldgarn, honning og spegepølser. 
Gode sager fremstillet på basis af land-
brugslinjens råvarer. 

Højbede og Jeopardy

Samarbejdet mellem skolen og ældre-
centret startede i februar 2016 på foran-
ledning af Susanne Jensen, aktivitets-
medarbejder på Center Dronningborg. 
”Vi må da kunne bruge hinanden til no-
get”, tænkte hun og kontaktede Mimers 
Brønd, som var med på idéen. 

Siden er det blevet til mange møder. Når 
de unge har besøgt de ældre, har de udover 
de nævnte aktiviteter blandt andet hygget 

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

UNGE OG  
ÆLDRE I  
GIVENDE 
SAMARBEJDE
Det er dejligt at gøre noget godt for ældre mennesker, 
mener en gruppe elever fra Produktionsskolen Mimers 
Brønd i Randers. De mødes jævnligt med ældre fra 
Center Dronningeborg omkring forskellige aktiviteter. 
De unge vokser med opgaven, udvikler sig personligt, 
og nogle får lyst til at uddanne sig inden for området.

”TAK FOR SIDST. Lagkageløbet var rigtig sjovt”, siger 82-årige 
Ella Sørensen til Mike Østerballe Mortensen fra Produktions-
skolen Mimers Brønd, da de mødes igen. Den 18-årige elev be-
kræfter smilende den gode oplevelse fra sidst, de så hinanden, 
for fjorten dage siden. De var delt op i fire blandede hold af æl-
dre og unge, som ved fælles hjælp fandt frem til en skat bestå-
ende af lagkagebunde, fløde og andet tilbehør. Derefter dystede 
holdene om at lave den bedste kage. Dagen sluttede med hygge 
og lagkagespisning.

Nu ses de så igen til sommerens marked på Center Dronning-
borg. For andet år i træk er de unge med til at gøre dagen til en 
festlig begivenhed. De passer grillen og langer stegte pølser og 
kartoffelsalat over disken. Produktionsskoleeleverne har med-
bragt det halvvoksne lam Per, som er vant til at være i menne-
skehænder, da han er flaskelam. Glad og tillidsfuld spankule-
rer han rundt mellem de ældre og lader sig villigt klappe. Og 
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sig med at bygge kasser til højbede, lavet 
græskarlygter og spillet forskellige spil, 
blandt andet kort og Jeopardy.

”Nej, men de snyder jo”, sagde de unge 
vantro, da de opdagede, at det ikke altid 
går helt efter reglerne, når man spiller 
kort med de ældre, som ellers er ”så søde”. 
Der er plads til lidt godmodigt drilleri ge-
nerationerne imellem, siger Paw Peder-
sen, lærer og viceforstander på Produk-
tionsskolen Mimers Brønd. 

Han tilføjer, at eleverne lærer meget af 
samarbejdet med ældrecentret. For ek-
sempel i Jeopardy. Her har gættelegen gi-
vet anledning til en ny form for historie-
undervisning, da eleverne skulle finde på 
spørgsmål til deres nye venner. De måtte 
finde ud af, hvad der skete i Danmark for 
et halvt hundrede år siden, og det lærte 
eleverne på Aktiv Omsorg og Udeliv-lin-
jen meget af.

Føler, at de kan bruges

Paw Pedersen fremhæver flere gavnlige 
effekter af samværet.

- Samværet med de ældre spiller en 
stor rolle – især i forhold til den person-
lige udvikling. Dertil kommer, at de får en 
viden om ældreområdet, som kan bruges 

i uddannelsesmæssig sammenhæng, for 
eksempel inden for SOSU- og pædagogi-
ske uddannelser. Eleverne lærer, hvor-
dan de bedst hjælper ældre mennesker, 
som kan have fysiske udfordringer at slås 
med. De oplever de ældres glæde over dy-
rene på skolen. En pige sagde: ”Hvor er 
det forskelligt, hvor meget støtte ældre 
har brug for. Alle har behov for at være 
fysiske og sociale”. Og de unge lægger 
mærke til, hvor forskellige mennesker er 
uanset alder. At 40-årige kan virke mere 
gamle og slidte end deres venner på Cen-
ter Dronningeborg.

Specielt elever, som har det svært, 
for eksempel på grund af en angstli-
delse, profiterer af samværet, mener 
Paw Pedersen.

- De føler sig godt tilpas, fordi de æl-
dre ofte er mere rummelige og forstå-
ende end yngre mennesker. Og de føler, 
at de kan bruges til noget, fordi de æl-
dre værdsætter dem og giver udtryk for 
det. Vores elever udvikler sig derfor som 
mennesker – også fordi de får lov til at 
tage ansvar ved blandt andet selv at ar-
rangere, hvad der skal ske, ligesom de 
selv står for afviklingen af nogle arran-
gementer, fortæller han.

  Fakta om Mimers Brønd

Mimers Brønd er en produktions
skole for unge under 25 år med vidt 
forskellige forudsætninger. Fæl
les for dem er, at de ikke har taget 
en ungdomsuddannelse, og ofte har 
de også haft nogle udfordringer at 
slås med. Samværet med de ældre 
har vist sig at være meget givende 
for eleverne. 

På linjen Aktiv Omsorg og Udeliv er 
eleverne med til at arrangere akti
viteter for ældre, børn og unge. De 
passer også dyr, holder skolens skov, 
lejrplads og tarzanbane. 

Kilde: Mimers Brønd og Randers Kommune 

Cathrina Westh 
har allerede planer 

om at starte på 
den kombinerede 

ungdomsuddannelse 
efter forløbet på 
Mimers Brønd.

Paw Pedersen, 
viceforstander på 
Mimers Brønd, mener, 
at de unge ikke bare får 
glæde af samværet, men 
at det også udvikler dem.
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Mike Østerballe  
Olsen, 18 år

Det er rart at være sam
men med de ældre. Det er 
stille og roligt, og det pas
ser mig godt. Jeg lider af 
migræne og tåler ikke alt 
for megen uro. Jeg har 
været på linjen siden fe
bruar. Måske starter jeg 
på STU.

Ella Sørensen,  
84 år

De unge er et friskt pust 
i tilværelsen. Jeg glæder 
mig altid til arrangemen
terne. Jeg har været med 
ude på skolen flere gange, 
sidst grillede vi i bålhyt
ten, så på dyrene og slut
tede af med kaffe.  

Cathrina Westh,  
24 år

Jeg har været med herude 
på ældrecentret flere gan
ge. Sidst til lagkageløbet, i 
dag til markedsdag, hvor 
jeg sælger garn og honning. 
Det er rigtig hyggeligt. Jeg 
skal starte på den kombi
nerede ungdomsuddan
nelse på Mimers Brønd.

I praktik

Som et eksempel nævner Paw Pedersen, 
at en elev arrangerede det seneste unge/
ældre-træf i Doktorparken i Randers. 
Skolen har påtaget sig opgaven med at 
passe en nyindrettet fuglevoliere, og det 
var meningen, at de ældre skulle med ind 
at fodre fuglene. Cirka 20 ældre var mødt 
op, men nøglen til volieren manglede, og 
fodringen måtte opgives. Eleven, en føl-
som fyr, som denne dag stod helt alene 
med værtsopgaven, lod sig ikke hyle ud 
af den, men tog det i stiv arm og klarede 
alt i fineste stil. Den medbragte kaffe var 
fin, og dagen blev alligevel rigtig hygge-
lig, syntes alle.

- Sådanne oplevelser vokser eleverne 
af. Flere er kommet videre i uddannelse på 
grund af den slags positive skub – de giver 
ny indre energi, fremhæver Paw Pedersen. 

For flere af eleverne på Aktiv Omsorg 
og Udeliv har samarbejdet været spring-
bræt til en praktikperiode på Center Dron-
ningborg. Et par stykker er efterfølgende 
gået i gang med en uddannelse på Social- 
og Sundhedsskolen i Randers.

Mad over bål

Eleverne mødes med de ældre cirka en 
gang om ugen. Lidt på skift hos hinan-
den, som det nu passer. Produktionssko-
len kan byde på et hyggeligt miljø i den re-
lativt nybyggede bålhytte. Især når vejret 
er godt, er den et hit med muligheden for 
at grille pølser over bål, lave salat og an-
det tilbehør i fællesskab. Dertil kommer 
dyrene, blandt andet geder, som gerne 
må klappes. Eller man går ture sammen. 

- Både unge og ældre glæder sig til mø-
derne, siger Paw Pedersen. 

Planen er, at samarbejdet skal fort-
sætte, så længe det bliver ved med at give 
mening og skabe hyggelige stunder mel-
lem de unge og de ældre. •

Alle er enige om, at 
samarbejdet skal fortsætte 
så længe, det bliver ved at 
give mening.
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SOM LÆRER KAN det tilsyneladende godt 
betale sig at være lidt mere kritisk på shop-
pingturen i tøjbutikken eller at bruge lidt 
længere tid foran spejlet om morgenen.

I hvert fald lærer elever mere af til-
trækkende lærere end af mindre tiltræk-
kende lærere, viser et amerikansk forsk-
ningsstudie. 

- En årsag kunne være, at folk rent in-
tuitivt retter mere opmærksomhed mod 
tiltrækkende mennesker. Det kan skyl-
des, at vi som mennesker rent evolutio-
nært tillægger tiltrækkende mennesker 
flere positive kvaliteter, forklarer Shane 
Westfall, der er professor ved University 
of Nevada i Las Vegas.

Ifølge ham er der flere undersøgelser, 
der antyder, at tiltrækkende mennesker 
har en slags aura omkring sig. 

- Vi opfatter dem som om, at alt, hvad 
de foretager sig, er positivt. For eksempel 
ses de som mere intelligente, mere selv-
sikre og i besiddelse af bedre sociale ev-
ner. Derfor tænker eleverne måske under-
bevidst, at når læreren er tiltrækkende, 
er det en klogere underviser, som det er 
vigtigt at lytte efter, hvad siger, vurde-
rer Shane Westfall.

Anden forskning har for eksempel vist, 
at tiltrækkende mennesker har større 
chance for at blive frifundet i retssager 
og bedre odds for at blive ansat efter job-
samtaler. 

ELEVER LÆRER MERE AF 
LÆKRE LÆRERE
Læringskurven 
bliver stejlere 
hos eleverne, når 
underviseren er 
tiltrækkende, viser 
amerikansk forskning. 
A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D 

M O D E L F OTO :  C O L O U R B O X

Uafhængigt af køn

Der er imidlertid ikke tale om seksuel til-
trækning. I hvert fald når det gælder un-
dervisning. Shane Westfall og hans kol-
leger afspillede en tyve minutters lydop-
tagelse for 131 universitetsstuderende – 
omkring halvdelen lyttede til en mands 
stemme, mens resten lyttede til en kvindes. 

Samtidig så de studerende på et billede. 
69 af forsøgspersonerne så på en person, 
som en separeret forsøgsgruppe forinden 
havde bedømt som meget tiltrækkende, 
mens 62 så på en utiltrækkende person.

Umiddelbart efter blev eleverne hørt. 
Og de deltagere, som havde set på billedet 
af den tiltrækkende lærer, huskede stoffet 
bedre, ligesom de gav læreren en bedre be-
dømmelse som underviser – uafhængigt 
af henholdsvis lærernes og elevernes køn.

Shane Westfall vurderer endvidere, at 
det ikke kun er universitetsstuderende, 
der lærer mere, når underviseren ser 
godt ud, men at det også vil være tilfæl-

det for blandt andre elever på ungdoms-
uddannelser. 

Tænk over fysiske fremtoning

Professoren tør ikke kaste sig ud i di-
rekte skønhedstips til lærere, men han 
råder dem til at være opmærksom på de-
res fysiske fremtoning. Det kan eksem-
pelvis være at vælge tøj og sætte frisu-
ren, så man ikke ser sjusket ud, når man 
står bag katederet. 

- At få plastikkirurgi ville dog være 
at gå for langt, bemærker han grinende.

Et andet råd er generelt at være op-
mærksom på egne styrker og svagheder 
som underviser.

- Er man mindre tiltrækkende, skal 
man måske skrue lidt op for nogle af ens 
andre kvaliteter, råder Shane Westfall.

Han henviser til, at studier eksempel-
vis har vist, at lærere med god sans for hu-
mor har større succes med at få deres ele-
ver til at huske. •

Hvis eleven finder underviseren tiltrækkende, er der større sandsynlighed for, at lærerens 
budskaber trænger igennem.
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I ERHVERVSSKOLELOVENS FØRSTE para-
graf står, at EUD-uddannelserne ”skal bi-
drage til at udvikle de uddannelsessøgen-
des interesse for og evne til aktiv medvir-
ken i et demokratisk samfund”. 

Så hvordan gør vi dét, tænkte Jakob 
Neumann, VVS-faglærer: Hvordan op-
drager vi på EUD de unge gennem hånd-
værket, så de får lyst til at være aktive, 
lærer at samarbejde om og føler et med-
ansvar for et fælles mål – klassens, ar-
bejdspladsens og i sidste ende samfun-
dets? Og hans svar var og er, at faglig 
dannelse kan overføres til erhvervsud-
dannelserne gennem de samme ”skur-
regler”, som eleverne kender fra en ar-
bejdsplads: Her er alle med til at for-
handle fælles spilleregler, som de kan 
holde ud at være og lære i, og som alle 
har et ansvar for og en pligt til at over-
holde. I sin diplomopgave beskriver han 
blandt andet, hvordan den faglige dan-
nelse netop nu er ekstra vigtig at få talt 
op og arbejdet mere aktivt ind i uddan-
nelsen. I opgaven viser han, hvordan han 
selv har gjort. 

Hvad er dine væsentligste pointer?
- At faglig dannelse i hånd værker-

uddannelsen ikke kommer af sig selv. 
Den skal hele tiden italesættes, revitali-
seres og medtænkes. Når den ikke bliver 
det, eller når der ikke formuleres under-
visningsmål for den, kan det efter min 
mening blive skæbnesvangert: Det er 
netop denne dimension, der skal med-
virke til at løse fremtidens udfordrin-
ger med blandt andet projekt- og løsan-
sættelser, udenlandsk arbejdskraft og 
for eksempel et arbejdsmarked med so-
ciale virksomheder. Eleverne skal lære 

at deltage aktivt i planlægningen og nye 
organiseringer af arbejdet med nye må-
der at lede og fordele arbejdet på. Og det 
skal de lære i uddannelsen. Flere under-
søgelser viser, at denne faglige dannelse 
er en af de nødvendige bløde kompeten-
cer på fremtidens arbejdsmarked.

Hvad betyder faglig dannelse for ele-
verne?

- Erhvervsskolerne uddanner jo til et 
arbejde – i modsætning til gymnasierne 
– og dét, de unge søger her, er det faglige 
fællesskab. Håndværket er en meget so-
cial ting, som læres i fællesskab. Det er 
det, der beriger undervisningen, styr-
ker læringen og motiverer eleverne på 
erhvervsuddannelserne, og det er dét, vi 
skal give dem. Vi skal danne og uddanne 
eleverne til et arbejdsmarked, hvor de 
kan forhandle, indgå i fællesskabet, over-
holde aftaler og komme til tiden. Det er 
deri den faglige dannelse ligger. Vi har 
et samfund og forældre med en angst for 
opdragelse. Og hvis der er noget, hånd-
værkere kan, så er det at opdrage hinan-
den! Det har vi været nødt til med giftige 
materialer og farlige stilladser. Samti-
dig får vi helt andre grupper ind på ud-
dannelsen, der heller ikke kender eller 
er opdraget til håndværkerkulturen – de 
meget unge, flygtninge, kontanthjælps-
modtagere…  

Hvad er barriererne?
- Mange af de lærere, jeg har talt med i 
min undersøgelse, kan ikke se værdien 
af faglig dannelse. Og på skolerne er det 
ofte økonomien først – dernæst det pæ-
dagogiske. Men vi bør som undervisere 
og håndværkere tænke mere over, hvad 

Det er den faglige dannelse 
i EUDuddannelserne, der 
gør danske håndværkere 
unikke på et globaliseret 
arbejdsmarked – og måske 
også den, der kan få elever 
til at søge og holde ved 
erhvervsuddannelsen. Det 
mener VVS-faglærer 
Jakob Neumann, der har 
skrevet om håndværkets 
dannelse og gerne giver 
redskaber og erfaringer 
videre.

HVORFOR TALER  
VI IKKE MERE OM 
FAGLIG DANNELSE

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

  Ny serie:  
Lærere, der gør os klogere

Forbundets medlemmer udvikler og videreud
danner sig inden for nye felter. Og deres viden 
og initiativer kommer både dem selv og andre 
til gode. Uddannelsesbladet vil i de kommen
de blade præsentere nogle af de lærere, der har 
skabt ny viden eller fået en god ide. Vi lægger 
ud med VVSfaglærer Jakob Neumann, der i sin 
diplomopgave i erhvervspædagogik, DEP, har 
skrevet om faglig dannelse i ”Hvem står på mål”. 
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  Aftalesystemet á la Neumann

Jakob Neumann giver i sin opgave eksempler 
på et Aftalesystem med Skurregler, Bødekasse 
og Kassemester, som han har praktiseret i sine 
klasser – ifølge opgaven med virkelig gode re
sultater. Eleverne kender ofte et lignende sy
stem fra byggepladserne, og det bliver tydeligt 
for dem, at der gælder de samme regler og for
ventninger i klassen og følger de samme plig
ter, ansvar og konsekvenser med, som når de 
er på arbejde. 

•  Derfor handler det om at inddrage eleverne 
i arbejdet med at opstille ’Skurregler’ eller 
spilleregler for klassen, som alle skal over
holde. Skal man for eksempel melde, når 
man kommer for sent? Må man besvare en 
sms midt i undervisningen? Skal man rydde 
op efter sig? Der aftales også regler for bøder 
og deres størrelse, hvis reglerne overtrædes, 
samt hvad pengene i sidste ende skal bruges 
til.

•  Aftalesystemet skal laves i fællesskab, under
skrives af hver enkelt og løbende evalueres. 
Læreren skal overholde de samme regler.

  Blå bog for Jakob Neumann

49 år. Udlært rørlægger og svejser, men også 
kandidat i filosofi/videnskabsteori og kommu
nikation. Tillidsmand hos større VVSentre
prenører og senere TRsuppleant på Roskilde 
Tekniske Skole. Fik sidste år en fratrædelses
aftale og gjorde herefter diplomopgaven fær
dig på fuld tid. 

talesystemet med Skurregler i undervis-
ningen. (se boks.red.). Det er dét, vi rent 
faktisk bruger på arbejdspladserne. Det 
gør undervisningen mere konkret, og min 
opgave viser, at det giver eleverne en op-
levelse af og interesse i at deltage aktivt.  

Hvad vil det efter din mening betyde 
for skolerne at få den faglige dannelse 
mere integreret?

- Jeg mener, at det skal kræve noget 
at blive håndværker – og at blive en god 

der egentlig sker, når vi sætter fokus på 
faglig dannelse. Mit bud er, at det så bre-
der sig og sætter sit præg på hele under-
visningen. Hvis du ser demokrati og de-
mokratiske færdigheder som en del af det 
at være dansk håndværker og det, jeg kal-
der faguddannelse, bliver det en indlejret, 
vigtig og stor del af håndværket. 

Hvordan kan man udvikle den faglige 
dannelse i undervisningen? 
- Jeg har meget konkrete forslag til Af-

håndværker. Det skal ikke være en mas-
seuddannelse, og jeg så hellere, at vi stil-
lede høje krav. Jeg tror, uddannelsen bli-
ver mere tiltrækkende, hvis vi gør det ty-
deligt for både forældre og elever, at det 
her er en god uddannelse, hvor man kom-
mer ud som et andet menneske, der har 
lært håndværket – men også alle de an-
dre dannelses-aspekter.   

Du kan få opgaven tilsendt, hvis du skri-
ver til JakobN1369@gmail.com. •
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SUDOKU LET

4 5 6 2 9 7

8 5 9 2

9 1 3

9 4 6 1

7 9

8 4 2 5

5 7 2

9 1 4 7

8 7 2 3 1 6

8 2 5

5 6 3 8

6 3 7

1 5 4

1 9 7

4 7 5

9 8 6

3 2 4 9

1 2 7                   

SUDOKU SVÆR

Det er helt intuitivt, at folk retter mere opmærksomhed mod tiltrækkende mennesker.
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  Stresstrappens 5 trin… 
… hvor befinder du dig?

1.  I den tempererede fase? Det er hel
digvis stadig den mest fremhersken
de på arbejdsmarkedet. Her ople
ver du en optimal balance mellem 
krav, kompetencer og indflydel
se, og både din produktivitet og 
trivsel er høj. Du føler dig effek
tiv, men generelt ikke fortravlet, 
oplever at være på højde med situ
ationen og har en følelse af kontrol. 

2.  I den opvarmede fase? Den er flere 
steder begyndt at blive ”the new nor
mal”. Når du gennem længere tid op
lever, at presset tager til, så balancen 
mellem kompetencer, indflydelse og 
krav begynder at skride, bliver det svæ
rere for dig at håndtere krav og forvent
ninger. Du nedprioriterer de sociale 
pauser, mister kontrollen og har kor
tere lunte. Der er øget risiko for kon
flikter i teamet.

3.  I den overophedede fase? Her har 
du op til flere stresssymptomer. De 
øges i styrke og antal, jo længere den 
overophedede periode står på. Din ar
bejdsevne vil være væsentligt forrin
get, blandt andet har du svært ved at 
koncentrere dig og huske. Din effek
tivitet, motivation og arbejds og livs
glæde er påvirket. 

4.  I den nedsmeltede fase? Her øges 
dit sygefravær ofte på grund af diffust 
ubehag, voldsom træthed, brystsmer
ter og større modtagelighed over for 
vira og infektioner. Der opstår flere 
og mere alvorlige fejl i arbejdet, du er 
ustruktureret, har svært ved at huske 
samt prioritere og laver ufuldstændi
ge opgaveløsninger. 

5.  I den udbrændte fase? Her er det 
virkelig alvorligt, og det kan i vær
ste fald udvikle sig til en kronisk til
stand, stressrelateret depression el
ler ligefrem angst. Den viser sig ved, 
at du er udmattet, udslukt og apatisk 
– som om gnisten og energien har for
ladt dig fuldstændig. Ifølge Stressfor
eningens tal er 500.000 danskere ramt 
af denne tilstand.

De fem faser er udviklet af psykologer-
ne Malene Friis Andersen og Marie 
Kingston, der har skrevet mere udfør-
ligt om det i ”Stop stress – håndbog for 
ledere” (2016). 
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STRESS 
– EN SYGDOM 

FOR ALLE
Stress er på få årtier blevet en 
folkesygdom – uden en egentlig 
diagnose. Og undervisere er særligt 

udsatte, fordi de bruger personligheden 
på jobbet i et omskifteligt arbejdsmarked. 

Genkender du tendensen?

TEMA: 

A F  D O R T H E  P L E C H I N G E R  /  I L LU S T R AT I O N :  L O U I S E  T H R A N E  J E N S E N 
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TEMA: STRESS

 P
aradoksalt nok har vi aldrig før 
arbejdet så få timer om ugen, 
haft så meget fritid og så ufar-
lige arbejdspladser som i dag. 
Alligevel vælter vi ned ad stress-

trappen. Cirka 430.000 danskere går lige nu 
rundt og har daglige og alvorlige symptomer 
på stress, og blandt andet Uddannelsesfor-
bundets lærere befinder sig i særlig grad i 
højrisikogruppen.

Hvorfor? Er vi blevet en nation af klyn-
kere, der ikke kan tåle mosten, eller er der 
særlige vilkår i samfundet og for eksempel i 
arbejdslivet lige nu, der gør, at så mange i så 
høj grad bliver stressede? Det er der flere for-
klaringer på. Psykolog, ph.d. Eva Hertz, Cen-
ter for Mental Robusthed og forfatter til ”Ro-
bust - lær at mestre modgang” har dette bud:

- Forandringer med den hast, der kører nu, 
er noget, der presser folk generelt, men Uddan-
nelsesforbundets medlemmer er specielt ud-
satte. De er konstant udsat for omstillinger, 
reformer og lovændringer på arbejdspladsen. 
Her handler det ikke bare om at vænne sig til 
noget nyt, men også om nye arbejdsgange, 
strukturer, kolleger, elever – og nogle gange 
også nye geografier, hvis man lægger skolerne 
sammen. Det kan godt være, at nogle siger, at 
vi altid har udviklet og forandret os, og at det 

jo er en del af dét at være menneske, men det 
er bare aldrig gået så hurtigt før.

EUrekord i omstillinger

Der er tilsyneladende også en direkte sam-
menhæng mellem omfanget af forandringer 
på ens arbejdsplads og stressrelateret medi-
cin. Eva Hertz henviser til en registerunder-
søgelse fra Aalborg Universitet af mere end 
90.000 danskere ansat i offentlige og private 
virksomheder viser, at jo flere og hyppigere 
forandringer på arbejdspladsen, des mere sti-
ger forbruget af stress-relateret medicin som 
anti-depressiver, sovemedicin, blodtryks- og 
angstdæmpende medicin. En anden undersø-
gelse i EU-regi viser, at netop det danske ar-
bejdsmarked er kendetegnet ved konstante 
omstillinger og organisatoriske omstillin-
ger. Vi har faktisk EU-rekord. 

Er stadig nye vilkår, reformer og rammer 
så hele forklaringen? Nej, svarer Eva Hertz 
og peger på også to andre overordnede mu-
lige årsager: præstationssamfundet og di-
gitaliseringen. Den første, fordi vi har taget 
kravene fra arbejdslivet med os ind i privat-
sfæren og konstant skal præstere bag også 
hjemmets fire vægge og i alle aldre. Og den 
anden, fordi vi har lært at skulle begå os di-
gitalt inden for kun et tiår med netbank, e-

  Tal åbent om stress

... Sådan lyder opfordringen fra 
Stressforeningen. Det gælder 
både, hvis du selv mærker stress
symptomer, og hvis du bliver syg 
af stress. Stress er stadig et tabui
seret emne – både på arbejdsmar
kedet og i privatlivet.  

  Hvad er stress

Ordet stress kommer af det la
tinske ord stringere, at stramme 
eller snøre til. Der er noget i vo
res omgivelser, der strammer til 
og belaster os, og stress er krop
pens svar på denne belastning, 
uanset om den er psykisk eller 
fysisk af natur. 
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boks, iPads og smartphones. Det er 
samfundsstrømninger, der presser alle:

- Men derudover er der særlige for-
hold, der kan give stress hos Uddannel-
sesforbundets lærergrupper, påpeger hun, 
der blandt andet har arbejdet med men-
tal robusthed hos EUD-lærere og sprog-
undervisere.

Når man ikke kan få lov at levere kvalitet

Det er den uafhængige patient- og inte-
resseorganisation Stressforeningen, der 
har opgjort, at cirka en halv million dan-
skere dagligt har alvorlige symptomer 
på stress. Hvor mange af dem, der er Ud-
dannelsesforbundets medlemmer, er det 
svært at finde en præcis opgørelse over. 
De gemmer sig statistisk i de brede kate-
gorier som ”undervisere” eller ”videns-
arbejdere”. To nye undersøgelser giver 
dog et hint: En FTF-undersøgelse i for-
året viser, at undervisere ligger på fjer-
depladsen blandt de offentligt ansatte, 
der føler den største psykiske belastning 
på jobbet. Og en helt ny undersøgelse fra 
Det Nationale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø, NFA (se side 8-9) placerer 
erhvervsskolelærerne på en sjetteplads, 
når det gælder deres oplevelse af at føle 
sig stressede, ligesom specialundervi-
sere - herunder undervisere i dansk som 
andetsprog - ligger højt på listen. Og der 
er flere grunde til, at mange undervisere 
og vidensarbejdere i særlig grad føler sig 
pressede, forklarer Eva Hertz:

- Undervisere fra Uddannelsesforbun-
det er ofte tæt på elever og kursister med 
særlige behov, der kan have det svært. De 
er ofte drevet af det menneskelige enga-
gement og empati. Det kan have den bag-
side, at man også bliver ekstra følsom, 
hvis man bliver vidne til noget, man ikke 
kan gøre noget ved. Det slider, siger hun.

Eva Hertz peger også på, at der er en 
tendens til, at mange af Uddannelsesfor-
bundets lærergrupper ikke rangerer lige 
så højt i uddannelseshierarkiet som for ek-

sempel universitetslektorer. Og mangel på 
anerkendelse kan være en stor stressfak-
tor, ligesom EUD-reformen efter hendes 
erfaring har betydet, at mange lærere har 
følt sig klemte på deres faglighed:

- Vi ved, at en af de store stressfaktorer 
i forhold til vores arbejdsliv er, hvis vi ikke 
kan få lov at levere kvalitet. Der er jo ingen, 
der får mere energi eller blomstrer ved at 
sjuske sig igennem sit arbejde, siger hun.

Med armen på ryggen

Og hvorfor er det ikke mere bare godt nok, 
at vi går på arbejde og leverer dét, vi får 
løn for – inden for de smalle rammer, der 
nu engang er? Det har ph.d. Malene Friis 
Andersen, autoriseret psykolog og forfat-
ter til ledelseshåndbogen ”Stop Stress”, et 
bud på. Ifølge hende er vilkåret i dag for 
vidensarbejdere, at vi slæber hele porte-
føljen af personlighed med på arbejde. Så 
hvis vi ikke får lov til at bruge os selv og 
det, vi ved, er det rigtige, eller dét, der gi-
ver mening for os, føler vi os truet. Krop-
pen skelner ikke mellem, om vi føler os 
fysisk eller psykisk truet. 

- Det er det psykiske liv, vi bringer i spil, 
når vi går på arbejde i dag. Lærere og an-
dre vidensarbejdere skal være empatiske, 
engagerede, koncentrerede, kunne relati-
onsopbygge og kommunikere – alt sam-
men egenskaber, som vi normalt tilskri-
ver personligheden. Det er meget vigtigt 
at forstå, at det ikke er et valg, men et vil-
kår, at vi bruger os selv på arbejdet. Du har 
ikke en situation, hvor du kan sige, at ”jeg 
melder mig sgu ud. Jeg tager ikke mig selv 
med på arbejde i dag”, siger hun og tilføjer:

- Så hvis vi føler, at vi ikke har gode be-
tingelser for at bedrive et godt, menings-
fyldt arbejde, kan vi ikke lade være at rea-
gere på det. På samme måde som samle-
båndsarbejderen reagerer, hvis hans el-
ler hendes ene arm bliver bundet på ryg-
gen, samtidig med at han får at vide, at 
han skal sætte tempoet op.

Og når der er dette sammenfold mel-

  Sørg for, at stress bliver et  
anliggende for din arbejdsplads

Hvis arbejdspladsen ikke har en stress
politik, skal der laves en. Kontakt din ar
bejdsmiljørepræsentant. Brug eventuelt 
disse fire pejlemærker, der er udviklet af 
Det Nationale Forskningscenter for Ar
bejdsmiljø, NFA. Her har man gjort de 
faktorer op, der har størst indflydelse på, 
at vi ikke udvikler stress:

1.  Vi skal kunne føle, at vi har kontrol over 
situationen, at vi har indflydelse og styr 
på vores arbejde. Det betyder også, at 
vi skal have de nødvendige kompeten
cer til det.

2.  Der skal være en vis grad af forudsige
lighed. Det opleves mindre stressende, 
hvis vi på forhånd ved, at vi skal udsæt
tes for noget stressende, fordi det giver 
os mulighed for at forberede en strategi.

3.  Den sociale opbakning fra kolleger og 
ledelse er meget vigtig. Det hjælper at 
have en at tale med, og en der fortæller, 
at det nok skal gå.  

4.  Det er vigtigt, at virksomhedens mål
sætninger og beslutninger bliver meldt 
troværdigt ud, så der skabes en forvent
ning om at nå målene – og af, at tingene 
går i den rigtige retning.

I kan også arbejde for at styrke den menta-
le robusthed – sammen. Det er det, psyko
log Eva Hertz, stifter af Center for Mental 
Robusthed, arbejder med og har skrevet 
om. Hun understreger, at robusthedstræ
ning både tager udgangspunkt i den enkel
te og styrker den mentale robusthed i det 
arbejdsmæssige fællesskab. Nære relatio
ner og gode kolleger er den bedste modgift 
mod stress, lyder hendes pointe.

TEMA: STRESS

4 GODE 
RÅD
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lem personlighed og arbejde, kommer vi også hurtigt til at vende 
det indad og føle, at vi ikke gør det godt nok.

- For det er jo mig, der er ’maskinen’. Så når jeg ikke kan 
producere det, jeg skal producere, er det, fordi der er noget galt 
med ’maskinen’ – altså mig – og ikke fabrikken. Det er den lo-
gik, mange kommer til at følge, og det gør, at det er svært at bede 
om hjælp, siger hun.

Du er ikke alene

Ifølge eksperterne giver man sig selv skylden, hvis man får 
stress: ”Det er mig, der er noget galt med”. Og det bliver under-
streget af, at vi måske får en henvisning til en psykolog eller en 
stresscoach, fordi det på mange måder indirekte demonstrerer, 
at det er dig, der har problemet, og dig, der skal fikses.

- Retorikken på ledelsesgangen er ofte, at man individuali-
serer problemet og kommer med forklaringen, at ”du er for per-
fektionistisk”. Og så er der ikke mange, der har mandsmod til 
at sige: "Hej, det passer simpelthen ikke. Jeg er smadder robust, 
men I har givet mig umulige arbejdsforhold", siger Eva Hertz. 

Malene Friis Andersen er enig i, at der har været en tendens 
til at gøre det til den enkeltes problem, mens det i virkeligheden 
burde være et wake up-call for virksomheden:

- I mange år har vi måske været lidt for hurtige på aftrække-
ren i forhold til at lave årsags-løsnings-analyser og sende den 
stressramte medarbejder til psykolog. Vi har forsømt at kigge 
mere ind i organisationen og forsøge at trække læring ud af den 
tragiske situation, at en medarbejder får alvorlig stress: Hvad 
er det, vi som ledelse ikke har været opmærksomme på, siger 
hun og understreger, at stress i høj grad er noget, der skal løses 
og forebygges i organisationen.

Anerkend stress

Stressforeningen arbejder for, at arbejdspladserne får lavet en 
stresspolitik og tager i stigende grad selv ud for at hjælpe med 
dette arbejde, oplyser formanden Manu Sareen. Det sender et 
kraftigt signal til medarbejderne om, at man tager problemet 
yderst alvorligt og på sig:

- Dér tror jeg, man har fat i den lange ende. Hvis jeg som med-

  Få styr på dit eget stress niveau

Psykologerne Malene Friis Andersen og Marie 
Kingston har i bogen ”Stop Stress – håndbog for 
ledere” udviklet denne øvelse i mindfulness for le
dere. Men den kan måske også bruges til at give dig 
indre ro og styrke – mens din arbejdsplads arbejder 
på højtryk for et godt arbejdsmiljø.

1.  Find et uforstyrret sted på arbejdspladsen. Sæt 
dig eller bliv stående. Luk eventuelt øjnene.

2.  Tag seks dybe indåndinger: Brug dine sanser til 
at mærke vejrtrækningen: Hvor kan du mær
ke det i kroppen, når du trækker vejret ind? Når 
du ånder ud?

3.  Mærk føddernes kontakt med gulvet. Fokuser på, 
hvordan det mærkes.

4.  Læg mærke til, hvilke tanker du har. Du skal ikke 
gøre noget ved dem, men blot registrere, hvil
ke tanker, der dukker op: Hvad er det, der opta
ger dig lige nu?

5.  Læg så mærke til dine følelser: Er du gal, trist, 
opstemt, ligeglad?

6.  Læg mærke til fornemmelser i kroppen: Er du 
anspændt, afslappet, træt, energisk?

7.  Tag seks dybe indåndinger igen med fuld op
mærksomhed og vend tilbage til lokalet.

8.  Reflekter over, hvilke tanker, følelser og kropsli
ge fornemmelser, du bringer med ud af meditati
onen. Hvilke bør du måske være særlig opmærk
som på at filtrere fra?

TEMA: STRESS

  EUmestre i omstilling

Danmark er Europamester i hyppige og store organisationsændringer. 
Det viser en undersøgelse fra The European Foundation for the Impro
vement of Living and Working Conditions (2013)  Euro Found".  Under
søgelsen er foretaget blandt lidt over 30.000 ledere og 9.000 medarbej
derrepræsentanter for både private og offentlige institutioner i 32 lan
de. http://llk.dk/x3nesk



UDDANNELSESBLADET 05 / 2017 33

arbejder ikke har det godt, ville jeg blive temmelig glad, hvis jeg 
så, at min ledelse faktisk tog det her ret seriøst, siger Manu Sa-
reen, der selv har været hårdt ramt af stress og er tidligere mi-
nister for Børn og Ligestilling. 

Stressforeningen arbejder også for at få regeringen til at lave en 
handleplan for stress og for at få anerkendt stress som en sygdom: 

- Det er jo fuldkommen absurd, at den ikke er anerkendt. 
Det kan skyldes, at det er så kompleks en sygdom, men allige-
vel kunne man starte med at lave en handleplan, der ville sig-
nalere, at ”vi anerkender, at det her faktisk er et samfundsan-
liggende”, siger han og fortsætter:

- Det koster penge, ja, men det er næsten sekundært, for 
stress ødelægger virkelig mennesker. I yderste konsekvens dør 
man simpelthen af det.  

Stress eller kynisme?

Og perspektivet, hvis der ikke snart sker noget gennemgri-
bende ved stressproblematikken, er dystert. Ét er, at nogle re-
agerer med stress ved arbejde, der føles uden mening og kvali-
tet. En anden reaktion er kynisme eller resignation. Det ople-
ver psykolog og forfatter Malene Friis Andersen i stigende grad, 
når hun er ude at undervise ledere og medarbejdere, der arbej-
der med andre mennesker. De udvikler en form for dét, hun kal-
der ”depersonalisering”:

- Det vil sige en fraspaltning af mig og mit arbejde, hvor man 
som en overlevelsesstrategi får en meget instrumentel hold-
ning til sit arbejde.

Hun forklarer, at hvis man føler, at man ikke kan få opgaverne 
til at gå op eller give mening, kan man blive nødt til at distan-
cere sig så meget fra sit arbejde, at man ikke kan mærke et en-
gagement mere – dét, man brændte for, da man gik ind i feltet:

- Og så får man nogle medarbejdere, der jo netop ikke kerer 
sig om arbejdet, som ikke gider strække sig de ekstra meter, der 
gør, at tingene hænger sammen: ”Jeg er her fra 8 til 16, så får I 
ikke en dyt mere – hvorfor skulle jeg interessere mig for alle je-
res gule post-it-sedler  om udviklingsforløb”. Men denne reak-
tion er et tab for alle. For de ramte medarbejdere, for ledelsen 
og de borgere, der i sidste ende er afhængige af engagerede pro-
fessionelle, siger hun. 

  Vi bliver syge af det

Professor Michael S. Dahl foretog i 2011 en registerundersøgelse af for
bruget af stressrelateret medicin i forbindelse med større organisations
ændringer som jobskifte, store geografiske ændringer, nye arbejdsopga
ver (m.v.). Undersøgelsen viste et signifikant øget forbrug af stressrela
teret receptpligtig medicin (blodtrykssænkende, sovemedicin, antide
pressiv, angstdæmpende). Den omfattede 92.860 ansatte i 1.517 større, 
danske virksomheder. http://llk.dk/xsik1o

  Underviserne på en fjerdeplads

En række FTFfaggrupper er blandt de mest psykisk belastede på det 
danske arbejdsmarked. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscen
ter for Arbejdsmiljø, NFA. Døgninstitutioner og hjemmeplejens med
arbejdere ligger på en førsteplads, mens medarbejdere inden for un
dervisning ligger på fjerdepladsen: 21,41 procent af medarbejderne an
giver, at de føler sig psykisk belastede af deres job.

Læs interviewet med ph.d., forsker og autoriseret psykolog Malene Fri-
is Andersen på Uddannelsesforbundet.dk i artiklen”Stress-ekspert: Vi 
kan lære af stress”.

35.000 
danskere er årligt sygemeldte på 
grund af psykisk dårligt arbejdsmiljø.

500.000 
føler sig udbrændte på jobbet.

430.000 
oplever alvorlige symptomer på 
stress dagligt

  Så mange har stress

Der er årligt 1,5 
million ekstra 
fraværsdage på grund 
af sygdom forårsaget af stress. 
Arbejdsbetinget stress koster dermed 
det danske samfund 27 milliarder 
kroner årligt alene på grund af 
sygefraværet.

Kilde: Stressforeningen.dk 
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Han er i 50’erne og har været faglærer på forskellige er-
hvervsskoler, men sygemeldt af flere omgange med stress. 
Årsagerne har været forskellige, men den røde tråd er flere 
steder mangel på ledelse, der tager ansvar.

– DET ER SÅ FORSKELLIGT, hvordan erhvervsskolerne er indret-
tet, og hvordan man får lov at levere sin undervisning. Derfor 
har Lov 409 ikke ramt alle på samme måde. Det kan jeg se på 
de tre skoler, hvor jeg har været ansat efter loven.
– DA JEG FØRSTE GANG GIK NED MED STRESS, var jeg så presset, 
at læsset væltede, da en elev lige fik sagt et forkert ord. Så måtte 
jeg sygemelde mig. Oveni kom nogle private ting, så det blev en 
større omgang. Da jeg ikke kunne sige, hvornår jeg var klar igen, 

valgte jeg at få en fyreseddel for at få fred.   
– DA JEG FIK JOB IGEN, var det langt væk fra min bopæl. Og 
da OK13 kom, betød det rigtig meget, fordi der blev tilstede-
værelsepligt. Ofte sad jeg i kø på vej hjem fra arbejde og var 
derfor først hjemme klokken 19-19.30. så da jeg fik et tilbud 

om arbejde på en erhvervsskole tættere på, tog jeg imod det.
– PÅ DEN NYE SKOLE KOM DER KORT EFTER EN NY LEDELSE TIL, 
der ville lave alt om, og jeg fik to store områder på samme tid. 
På det ene vidste jeg aldrig, hvor mange elever, der var til un-
dervisningen, og på det andet fik jeg sjældent tid til at forberede 
mig. Dér kunne jeg mærke, at det her går bare ikke. Når man har 
prøvet at være stresset én gang, bliver man opmærksom på, når 
man skal trække stikket. Det gjorde jeg, og da der kom en fy-

ringsrunde, valgte man mig på grund af sygemeldingerne.
– DET PÅVIRKER MIG, når det nærmer sig det grænseløse 
arbejde – når man ikke ved, hvor man skal hen, og hvor-

når nok er nok. Vi havde da opgaveoversigter, men de be-
stod mest af overskrifter. Og jeg har brug for nogle mål og 

rammer i mit arbejde.
– PÅ MIT SENESTE ARBEJDSSTED var der i praksis heller ingen le-

 Se priser og licenser på shop.systime.dk
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I avu SAMF G er tekster, figurer og 
opgaver opdateret og som noget helt 
nyt, er der tilføjet modulopgaver.

Alle afsnit indeholder ‘Hvad mener 
du?’-spørgsmål, der sætter gang i 
dialog og refleksion og bringer enga-
gement og aktualitet i spil. Hvert afsnit 
rummer desuden fokusspørgsmål og 
interaktive opgaver samt en opsum-
mering af vigtige begreber. Modulop-
gaverne er tilgængelige for lærerne, 
som desuden har mulighed for at dele 
dem med kursisterne. 

Af Helle Hauge Bülow 

iBog®

avusamf.systime.dk
3 videoklip | 60 interaktive opgaver | 20 
 fokusspørgsmål | 25 eksempler | 80 diskus-
sionsspørgsmål | 60 figurer | 50 billeder | 265 
ordforklaringer | 165 sider | eBog | Oplæsning 
| NemLæs 

Licenspriser fra kr. 40,-

Materialet følger bekendtgørelsen nøje.

avu SAMF G

Engelsk basis til G er en ny iBog® til 
unge og voksne, som har brug for en-
gelsk på basis- og G-niveau, og som 
gerne vil læse temaer, der henvender 
sig netop til dem. Gennem nyskrevne 
tekster, billeder og opgaver opbygges 
et ordforråd, som både kan bruges i 
undervisningen og uden for klasse-
rummet.

I hvert kapitel træner kursisten mundt-
lig og skriftlig kommunikation på en-
gelsk. Udgivelsens tekster indlæses 
med native speakers, og grammatikken 
gennemgås undervejs og i relation til 
det enkelte kapitels tema. Desuden 

er træningsopgaver og  eksempler 
på faglig dokumentation (B) samt 
den mundtlige og skriftlige prøve (G) 
 inkluderet i udgivelsen.

Af Susanne Djurhuus og Tatiana Christensen

iBog®

engelskbasistilg.systime.dk
45 interaktive opgaver | 300 billeder | 1 video 
| 1400 ordforklaringer | 160 opgaver | 40 tek-
ster | eBog | Oplæsning | NemLæs

Licenspriser fra kr. 30,-

Engelsk basis til G

Opdateret og medmodulopgaver

DÉT ER STRESSENDE  
I JOBBET LIGE NU
Hvilke vilkår og rammer i lærerjobbet kan i særlig 
grad give stress i dag? Det spurgte vi for nylig 
medlemmerne om på Facebook, og her er svarene 
fra tre lærere. En af dem har f lere gange haft stress, 
to af dem har været tæt på kolleger med stress. 

TEMA: STRESS

ERHVERVSSKOLELÆREREN:  
KUNNE IKKE 
STÅ PÅ MÅL FOR 
UNDERVISNINGEN
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Når du er forsikret hos Tjenestemændenes Forsikring, kan du nyde din fritid og koncentrere dig om 
det, der betyder noget for dig. Er du til MC eller campingvogn? Elsker du festival eller fred og ro i  
kolonihaven? Uanset hvad du brænder for, kan vi forsikre dig og dét, der giver livet indhold for dig. 

Det giver tryghed at vide, at vi er der, hvis du skulle få brug for os. 

Ring til os på telefon 70 33 28 28 og hør mere om, hvad vi kan tilbyde. 
Du kan også læse mere om os på tjm-forsikring.dk

VI ER MED DIG HELE VEJEN

MESTTILFREDSEKUNDER
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– AT VÆRE SPROGCENTERLÆRER KRÆVER RIGTIG STOR FLEKSIBILITET. Vi 
har både aften- og lørdagsundervisning og kan med kort varsel blive sendt 
fra den normale undervisning ud til et nyt hold på en virksomhed, der vil 
have undervist deres ansatte. Det er svært at få vikarer til vores arbejde, 
og det kræver så meget at forberede overleveringerne til andre, at det kan 
føles, som om man alligevel er på arbejde.
– JEG MØDER OFTE MANGLENDE ANERKENDELSE HOS FOLK UDENFOR. De kan 
måske sige, at ”nå, underviser du alle de her flygtninge? Så betaler vi fak-
tisk din løn over skatten, og hvorfor skal de også have så meget?”. Heldig-

vis synes jeg, vi har så stærk en kerne hos os i vores team, at vi nærmest 
bliver stærkere sammen, hvis andre ser ned på os. Det giver en stor 

ballast. Jeg overlever selv i det, fordi jeg jo også får noget fantastisk 
med hjem hver dag – ellers var jeg og mange andre nok gået hjem.

– EN STRESSFAKTOR ER I HØJ GRAD, at vi har løbende indtag. Når 
jeg kigger på planen om morgenen, står der meget ofte to nye kursi-

ster på. Og efterhånden er der mange kursister med traumer. Du skal 
for eksempel som lærer kunne deale med i undervisningen, at en af dem 

pludselig begynder at ryste eller simpelthen går sin vej, fordi han eller hun 
har det så svært. Samtidig har vi jo vores planer, vi skal følge i forhold til 
for eksempel modultest. 
- DET ER HELT KLART HÅRDT AT ARBEJDE MED MENNESKER, der ikke har 
det godt, og hvor du ikke altid kan gøre noget. Det påvirker, at de rent kog-
nitivt ikke har plads til ny viden, og det kræver noget af os pædagogisk at 
rumme, at vi skal gentage det igen ugen efter og ugen efter igen – samti-
dig med, at vi skal opfylde lovens krav. Nogle af kursisterne er udad-rea-
gerende – altså voldsomme, og det kan selvfølgelig være en ekstra stress-
puls, der kører i baghovedet, at vi aldrig ved, hvilken situation vi ender op i. 
Vi underviser også af og til i mere afsides beliggende lokaler, og i dag, hvor 
kursisterne er så pressede, kan det gøre én utryg. Jeg har foreslået, at vi 
får en slags alarmknap.
- VI ER KONSTANT PÅVIRKET AF DÉT, der sker omkring os og de mange og 
skiftende lovændringer. Lige nu går vi og venter på den nye danskuddan-
nelseslov. Vi er aldrig sikre på vores ansættelse. I en periode kommer der 
pludselig mange og nye grupper af flygtninge, og så kommer der pludselig 
ikke flere. Så ved vi, at nogen af os skal ud. 

delse. Da min makker sagde op, gik der 
måneder, før man ansatte en anden. Jeg 
stod for det hele med elever, der ikke fik 
det faglige, de skulle bruge. Jeg kunne 
ikke stå på mål for undervisningen. 
– EN AF DE TING, JEG OGSÅ HAR OPLE-

VET SOM STRESSENDE, var alle mø-
derne. Der var en tendens til, at beslut-
ningerne lidt for hurtigt kom fra det 
strategiske niveau til det udførende, 
og problemet er, at det tager for meget 
fokus fra kerneopgaverne. Hold da op – 
at skulle tage stilling til farven på væg-
gen, ovenlysvinduer og kantinemaden, 
når grunden til, at folk starter som un-
dervisere jo er, at de godt kan lide de-
res fag, samværet med eleverne og for-
midlingen af noget stof.
- HVIS JEG VAR LEDER, ville jeg kigge på, 
hvilke forventninger jeg havde til dét, 
lærerne skulle levere, og på hvad det så 
var, ledelsen skulle give, for at de kunne 
klare det. Energien skal komme fra dem. 

SPROGUNDERVISEREN: 
HÅRDT AT ARBEJDE 
MED EN PRESSET 
GRUPPE
Hun er i slutningen af 40-erne og arbejder med danskuddannelse for 
flygtninge på et jysk sprogcenter. Området er meget ofte udsat for nye 
politiske beslutninger, der ændrer arbejdsvilkårene. Derudover op-
lever hun på tæt hold en kursistgruppe, der bliver stadig mere pres-
sede og kan reagere voldsomt.

TEMA: STRESS



De tre medlemmer er anonyme, fordi nogle af 
dem ønskede det, men også for at vise de mere 
generelle stress-faktorer på tre meget forskel-
lige områder. Redaktionen kender dog deres 
identitet og arbejdsplads.   

LÆRER I FOLKEOPLYSNINGEN: 
FYRINGERNE VIRKEDE 
SÅ VILKÅRLIGE

For syv år siden blev han, der den-
gang var i slutningen af 50’erne, an-
sat i et oplysningsforbund som ord-
blindelærer. Det var gode tider, der 
blev ansat masser af nye lærere, og 
personaleplejen og inddragelsen af 
medarbejderne var i top. Men for 
to år siden kom der en ny ledelse på 
skolen…

TEMA: STRESS

– JEG VAR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I 

NOGLE ÅR OG TOG SAMTALERNE MED DEM, 

DER GIK NED MED STRESS. Jeg er ikke læge, 
der kan stille diagnoser, men jeg fik noget 
erfaring, og det var klart stress i flere til-
fælde. Da vi omtalte det for ledelsen, blev 
vi overhovedet ikke lyttet til. De syge blev 
sendt hjem, og efter en tid blev de sluset 
langsomt ind igen. Og det var dét. 
– SOM ARBEJDSMILJØREPR ÆSENTANT 

FØLTE JEG IKKE, jeg havde nogen værk-
tøjer udover at kunne give folk et klap på 
skulderen. Der blev sagt nej fra ledelsens 
side til idéer og møder, og man jokede med 
arbejdsmiljø-arbejdet og talte om sikker-
hedssko og høje stiger og den slags. Jeg 
fik efterhånden selv ødelagt min natte-
søvn og appetit – alle de der sædvanlige 
symptomer, der er på sådan noget stress. 
Derfor trak jeg mig som arbejdsmiljøre-
præsentant.  
– SELVE ORGANISATIONSFORMEN HOS OS 

KAN VIRKE MEGET STRESSENDE. Som lærer 
kender man ikke altid de vilkår, man skal 
undervise efter næste dag. Vores struk-
tur er, at vi får en opgave nu og her, og så 

– VI VAR VANT TIL AT BLIVE INDDRAGET 

I DE FLESTE STØRRE BESLUTNINGER og 
følte, at det betød noget, hvad vi mente. 
Men da vi fik ny direktør, holdt det fuld-
stændigt op fra den ene dag til den an-
den. Det var her, utrygheden startede. 
Den nye direktør holdt kortene helt tæt på 
kroppen, og det fungerede næsten som et 
uoplyst enevælde. Samtidig blev tilskud-
det til ordblindeundervisningen kraftigt 
beskåret udefra. 
– FOR ET ÅR SIDEN BEGYNDTE SÅ NED-

GANGEN FOR ALVOR MED EN RÆKKE FY-

RINGER. Vi kunne ikke finde ud af eller 
gætte os frem til, hvad der lå til grund for 
afskedigelserne. De virkede så vilkårlige. 
Og den vilkårlighed skaber stor utryg-
hed med alle de ’sidegevinster’, der føl-
ger med: Dårligt kollegialt samvær, dår-
lig nattesøvn… Utryghed lukker jo også 
munden på folk.  

bliver vi nødt til at gå ud og løse den. Vi er 
en slags daglejere, der bliver hyret ind. Vi 
er selvfølgelig nu beskyttet lidt af vores 
overenskomst, men kulturen er som i af-
tenskolerne.
– DET GIVER UTRYGHED FOR MANGE, AT 

DER ER DEN SLAGS ARBEJDSVILKÅR. Jeg 
synes personligt, det er en udfordring, 
at man først får at vide om aftenen, at nu 
skal du i morgen køre 75 kilometer væk 
og undervise folk, du ikke kender, i no-
get du ikke ved noget om. Men jeg er også 
gammel i gårde og kan indstille forvent-
ningerne til, hvilken type undervisning 
jeg kan levere på de præmisser. For unge 
og nye kan det give svedige hænder i for-
hold til at skulle ind og optræde på denne 
scene, som det jo er, og det kan godt være 
urovækkende. • 

38 UDDANNELSESBLADET 05 / 2017



Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte 
faggrupper, blandt andre undervisere, vejledere og konsulenter. Vi er ejet 
af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med. Som medlem får 
du del i overskuddet, når det ikke lige bruges til at sænke priserne eller 
forbedre dine forsikringer. Og er uheldet ude, er det selvfølgelig os, du 
ringer til. Men det er i virkelig heden dine kolleger, som kommer dig til 
undsætning. Meningen er nemlig, at vi dækker ind for hinanden og ikke 
bare deles om overskuddet, men også om risikoen og regningen. Hvis du 
kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.

Et forsikringsfællesskab for dig, der ved,  
at grundforløbet er forudsætningen for hovedforløbet, 

men at praktikaftalen er afgørende.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Lærerstandens Brandforsikring - Uddannelsesbladet april 2017.indd   1 31-03-2017   13:28:55
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 Alverdens dansk

Nye grundbøger til dansk som andetsprog på avu 
Gennem aktiverende lytte-, skrive- og læseøvelser træner kursisterne den grundlæg-
gende kommunikation i dagligdagen.

Den sproglige sikkerhed styrkes gennem enkle og klare grammatiske introduktioner 
og øvelser. Desuden giver Alverdens dansk en sociokulturel introduktion til normer, 
værdier og livsformer i Danmark.

Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanerne for dansk som andetsprog.

dansk som andetsprog Af Hanne Hauge Milling & Anne Weile

Alverdens dansk. Basis
Temaer: naturen, familie, boformer, fester 
og samværsformer.

iBog®

 alverdensdanskbasis.systime.dk
Videoklip | Lydfiler | Interaktive opgaver | Opgaver 

| Oplæsning | NemLæs

Bog 144 sider

Alverdens dansk. G-niveau
Temaer: kærlighed, ensomhed, forskellig-
hed, retfærdighed, sundhed og tryghed.

iBog®

alverdensdanskg.systime.dk 

Videoklip | Lydfiler | Interaktive opgaver | Opgaver 

| Oplæsning | NemLæs

Bog 211 sider

Alverdens dansk. F-niveau
Temaer: novelle, digt, hjemmeside, an-
meldelse, læserbrev, blogindlæg

iBog®

alverdensdanskf.systime.dk
Videoklip | Lydfiler | Interaktive opgaver | Opgaver 

| Oplæsning | NemLæs

Bog 112 sider

26. oktober 
Didaktik:  
Ordblindeundervisning med it-hjælpemidler 
 
Kurset er for dig, der er ordblinde- eller FVU-underviser og 
godt i gang med at bruge kompenserende it-hjælpemidler i 
undervisningen. Du får idéer til, hvordan du griber det didak-
tiske an, samt hvordan du motiverer dine elever til at arbejde 
kompensatorisk.
 
For:  Alle interesserede 
Tid og sted:  Den 26. oktober i København   
 Uddannelsesforbundets sekretariat 
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Kontakt:  Pernille Nihøj 
 pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris: 2.500 kroner for medlemmer
 3.000 kroner for ikke-medlemmer
Tilmelding:  SENEST 14. september

12. oktober
Den Digitale Erhvervsskole 5.0
 
Konferencen er en opfølgning på det materiale om Den Digi-
tale Erhvervsskole, som Uddannelsesforbundet, HL og Danske 
Erhvervsskoler og -Gymnasier har udsendt til erhvervsskoler-
ne i foråret. 

For:  Forbundets medlemmer 
Tid og sted: Kl. 10-16 i Odense 
 Odense Congress Center 
 Ørbækvej 150, 5220 Odense SØ  
Kontakt:  Sissel Kondrup 
 sko@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: 995 kroner for medlemmer
 1.495 kroner for ikke-medlemmer 
Tilmelding:  SENEST 2. oktober

31. oktober - 1. november
Kollegial supervision for undervisere og vejledere 
 
 
Kollegial supervision er en effektiv metode til individuel  
pædagogisk udvikling. Det sker gennem aftalt observation og 
dialog om fx undervisnings-, vejlednings- eller pædagogisk 
praksis.  
Supervisioner stimulerer pædagogiske og didaktiske refleksio-
ner hos deltageren, og giver nye perspektiver i undervisningen. 
 
For:  Undervisere og vejledere. 
 Teamledere og ledere 
Tid og sted:  31. oktober - 1. november i København 
 Uddannelsesforbundets sekretariat 
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Kontakt:  Pernille Nihøj 
 pni@uddannelsesforbundet
Pris: 2.800 kroner for medlemmer
 3.300 kroner for ikke-medlemmer
Tilmeldning:  SENEST 18. september

13. september
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 Aarhus 
 FTF-A Region Midtjylland 
 Vestergade 48 H, 8000 Aarhus C 
Kontakt:  Pernille Nihøj 
 pni@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Gratis for medlemmer
 200 kroner for ikke-medlemmer                               
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Udpluk af  
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 Alverdens dansk

Nye grundbøger til dansk som andetsprog på avu 
Gennem aktiverende lytte-, skrive- og læseøvelser træner kursisterne den grundlæg-
gende kommunikation i dagligdagen.

Den sproglige sikkerhed styrkes gennem enkle og klare grammatiske introduktioner 
og øvelser. Desuden giver Alverdens dansk en sociokulturel introduktion til normer, 
værdier og livsformer i Danmark.

Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanerne for dansk som andetsprog.

dansk som andetsprog Af Hanne Hauge Milling & Anne Weile

Alverdens dansk. Basis
Temaer: naturen, familie, boformer, fester 
og samværsformer.

iBog®

 alverdensdanskbasis.systime.dk
Videoklip | Lydfiler | Interaktive opgaver | Opgaver 

| Oplæsning | NemLæs

Bog 144 sider

Alverdens dansk. G-niveau
Temaer: kærlighed, ensomhed, forskellig-
hed, retfærdighed, sundhed og tryghed.

iBog®

alverdensdanskg.systime.dk 

Videoklip | Lydfiler | Interaktive opgaver | Opgaver 

| Oplæsning | NemLæs

Bog 211 sider

Alverdens dansk. F-niveau
Temaer: novelle, digt, hjemmeside, an-
meldelse, læserbrev, blogindlæg

iBog®

alverdensdanskf.systime.dk
Videoklip | Lydfiler | Interaktive opgaver | Opgaver 

| Oplæsning | NemLæs

Bog 112 sider
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PSYKOLOGI  FRA CELLE TIL SELFIE

Af Flemming André Philip Ravn og Troels 
Wolf, Forlaget Columbus, 336 sider, Forla-
get Columbus, 189 kr. plus moms (skolepris)

    

En gang var begrebet psy-
kologi et snævert område. I 
dag er det et meget bredt 
fag, og denne bog behandler 
psykologiske fænomener 
ud fra forskellige modeller 
til at forstå diverse sam-
menhænge.

Den glimrende bog inddrager i vidt om-
fang også biologiske aspekter. Tilsvarende be-
skrives og analyseres de store videnskabelige 
landvindinger inden for udforskningen af hjer-
nen, hvor moderne hjerneforskning kan bidra-
ge med supplerende viden.

Forfatterne understreger, at de meget ger-
ne vil signalere, at biologi, hjerneforskning, 
traditionel psykologi og individet i det moder-
ne samfund hænger sammen.

Derfor rummer bogen disse spændende 
kapitler:

1) Udviklingspsykologi
2) Personlighed
3) Individet
4) Socialpsykologi
5) Fascismens psykologi
6) Læring og kognition
7) Neuropsykologi
Samt en meget fyldig litteraturliste, en liste 

over illustrationer og et godt indeks.
Det komplicerede stof kan forekomme no-

get tungt, men det hele er yderst kompetent 
”peppet op” med talrige fotografier – både pres-
sefotos og studieoptagelser. For eksempel på 
side 98: ”pigers kropsideal”, side 102: ”poten-
sering” = bungeejumping” eller side 105: ”un-
ges ”dannelsesrejse” = fjerne lande / mødet med 
nye kontakter”. 

Det er intet mindre end fremragende gjort 
og ganske tankevækkende!

Bogen giver fine forklaringer på de svæ-
re emner med hjælp af glimrende eksem-
pler. Desuden suppleres fremstillingen med 
talrige yderst velvalgte og anvendelige op-
gaver – plus mange relevante cases, som er 
yderst differentierede og af varierende svær-
hedsgrader.

Bogens mange fotografier er et helt selv-
stændigt område. Her er nærmest alle typer 
som Hjem-is-bilen, Hitler, Edward Snowdon 
med flere. Desuden viser bogen en meget lang 
række portrætbilleder af politikere, filosoffer, 
kunstnere, teoretikere plus mange billeder af 
historiske begivenheder og lignende. Begge 

Fagbøger

VIRKEMIDLER I VOKSENUNDERVISNING

Af Merete Hessel og Michael J. Fedders, bog 
s. 144

BRANCHEDANSK

Af Duong Tran, bog s. 64

HISTORISKE HOVEDLINJER

Af Torben Peter Andersen, bog s. 320

KLASSENS FRÆKKE ELEV

Af Egon Clausen, bog s. 297

KONSTRUKTIVE HJÆLPESAMTALER

Af Cato R.P. Bjørndal, bog s. 286

PLANTEBIOLOGI

Af Anette Helbo Sørensen, bog s. 136

DET KOMMER

Af Bodil Jeppesen og Grethe Maribo, bog s. 128

DANSK FOR DU 3

Af Fanny Slotorup og Neel Jersild Moreira, 
bog s. 132

LÆS MERE

Af Nanna Ebbesen og Kamilla Hjordt Juul, 
bog s. 95

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

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på  
grupperejser til Berlin
Berlin 4 dage/3 nætter 
Inkl. morgenmad,   
ophold i flersengs- 
værelser på valgt  
indkvartering samt  
bus t/r

fra kr. 790
pr. person

www.berlinspecialisten.dk
Lillehøjvej 2 •  8600 Silkeborg 

Tlf. 8646 1060 • info@berlinspecialisten.dk

grupper virker særdeles velvalgte og supple-
rer fremstillingen på allerbedste vis.

De to forfatteres lange og brede erfaring 
med dette omfattende fagområde fra diverse 
varierede niveauer skinner tydeligt igennem. 
De har desuden adskillige udgivelser bag sig.

Bogen er tænkt til undervisning på B-ni-
veau og til brug ved tværfagligt samarbejde, 
men vil også med stor fordel kunne bruges ved 
brede projekter omfattende store fagområ-
der som humaniora, naturvidenskab og sam-
fundsvidenskab.

Bogens brede sigte gør den også velegnet 
til fordybelse på højskoler, efterskoler og af-
tenskoler – plus naturligvis alle ungdomsud-
dannelser.

Forlaget Columbus skal igen-igen roses for 
en fornem udgivelse inden for et ofte svært til-
gængeligt emne. Men først og fremmest fortje-
ner forfatterne meget ros for en stringent frem-
stilling i et nydeligt sprog og med forbilledlige 
illustrationer.

Bogen anbefales på det varmeste til alle 
undervisere i psykologi samt alle tilgrænsen-
de fag.

Desuden vil den kunne gøre megen gavn for 
vejledere på vore uddannelsesinstitutioner.

Ole Fournais

SOCIOLOGIBOGEN

Af Søren Juul, Jørgen Elm Larsen og Jytte 
Kristensen. Forlaget Columbus. 252 sider. 
257 kr. (skolepris 143 kr. eksklusiv moms og 
forsendelse). Til bogen hører en hjemmeside 
forlagetcolumbus.dk/sociologibogen.

    

I følge pressemeddelelsen 
er ”Sociologibogen” tænkt 
som en indføring i faget so-
ciologi og som inspirations-
katalog til undervisning og 
opgaveskrivere. Den er an-
det bind i forlaget Colum-
bus’ serie af grundbøger til 

samfundsfag på A-niveau.
Titlen må formodes at være vel gennem-

tænkt på forlaget. Det er dog et monstrøst ter-
ningekast at udnævne den til bogen. Det giver 
selvfølgelig god mening, hvis man betragter 
den lange strøm af nyheder til undervisning 
om og til faget sociologi, for det er nødvendigt 
at skærpe opmærksomheden og skille sig ud 
fra mængden på en eller anden måde. Her al-
lerede i titlen.

Helt traditionelt indledes bogen med for-
ord, læsevejledning og kapiteloversigt. Præsen-
tation af tema for kapitlet, dets forfattere, liste 
med undertemaer, der behandles i kapitlet og 
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til sidst en opsummering. Allerede her på bo-
gens første side får læseren en gedigen smags-
prøve på det ultrahøje niveau af systematik i 
stoffet, som denne bog tilbyder.

De næste par sider præsenterer forord og 
forslag til arbejde med bogen. Denne anmel-
der anbefaler enhver læser at springe disse si-
der over og gå direkte til kapitel 1. Her lægges 
nemlig ud med et forsøg på at indkredse og defi-
nere, ” hvad sociologi er”.  Forordet ligner en ap-
petitvækker, men skaber først og fremmest for-
virring. Teksten bygger på navne, begreber og 
problemstillinger, som på dette tidspunkt må 
formodes at være ukendte for læseren. Detal-
jerede forslag til arbejde med bogen giver hel-
ler ingen mening så tidligt.

Det står fra side et klart, at bogens forfatte-
re benytter hele paletten af typografiske og di-
daktiske staldfiduser i bestræbelsen på at sikre 
forståelse og indlæring.  Her er uendeligt man-
ge variationer af skemaer, fokuspunkter, regi-
bemærkninger, nummererede søjler, skriftty-
per og farvelægning.  Desværre uden nogen for-
klaring.  Hvad betyder det mon, at tekstens bag-
grund på de fleste sider er hvid, på nogle er grå 
og andre grønne? Nogle ord skrives med fede 
typer, andre med kursiv og en hel del efterføl-
ges af synonymer i parentes. Et par ord til for-
klaring i indledningen ville have gjort nytte. I 
stedet bliver det alligevel op til læseren at sor-
tere og beslutte, om alt er lige vigtigt, om der er 
tale om ”overindlæring”, eller om det måske er 
et slet skjult forsøg på stram styring af læseren.

Udover brug i samfundsfag på A-niveau på 
de gymnasiale uddannelser anbefaler forfatter-
ne bogen til videregående uddannelser samt til 
”almindelige læsere med interesse for sociolo-
giske problemstillinger”. Et godt nedslag til at 
afprøve ambitionen om så bred en målgrup-
pe kan være kapitel 4 om ”Hverdagslivets so-
ciologi”. Uddrag af bogen kan i øvrigt læses på 
hjemmesiden.

Skal bogens spændvidde afprøves her, bli-
ver det i sagens natur uden den endeligt afgø-
rende praksis i en undervisning.  Men et lille 
stykke tekst fra dette kapitel (side 132) kan il-
lustrere, hvordan undertegnede mener, at både 
sprog og indhold får dette mål til at tippe.

”… derfor vil børn, der vokser op i forskelli-
ge sociale verdner, ofte komme til at fortolke og 
forstå virkeligheden ud fra helt forskellige per-
spektiver. Forældre og andre signifikante per-
soner i primærsocialiseringen videregiver så-
ledes bevidst eller ubevidst deres egen tilvæ-
relsesforståelse til deres børn. Dermed kom-
mer ”deres virkelighed” til at fremstå som den 
objektive virkelighed for barnet.”

Det kunne være referat af en almen kendt 
livserfaring, resultatet af empirisk sociologisk 

forskning, eller en gymnasiestil, der forsluger 
sig på svære ord.

De tre forfattere er alle solidt fagligt funde-
ret og erfarne formidlere.  Derfor kan det undre, 
at de ikke er mere klare i mælet. Læseren efter-
lades lidt overladt til sig selv, fordi teksten ikke 
står skarpere. Sprogligt på grund af de usæd-
vanligt mange snørklerier og forbehold, der 
giver det meste af teksten et bredt, snakkende 
indtryk. Indholdsmæssigt, fordi ALT bliver for-
klaret på alt for mange måder. Som læser bliver 
man overfodret, og det bliver urimeligt svært 
at navigere sig frem til selvstændige valg – de 
valg, som skal være grundlag for at udvælge og 
indsamle viden til problemformulering og me-
ningsdannelse.

Det, der ved første øjekast kunne ligne en 
let tilgængelig og overskuelig fagbog, er der-
for i realiteten et knudret sammenkog fra so-
ciologien.  Både for underviser og studerende.

Med forlagets egne ord:  I syv kapitler ”… in-
troducerer og opdaterer bogen det sociologi-
ske kernestof i undervisningen med fokus på 
de grundlæggende problemstillinger, som so-
ciologer beskæftiger sig med, og de mange for-
skellige teoretiske svar”. 

Udover de ovennævnte kapitel tilbyder bo-
gen følgende:

”De klassiske sociologer”
”Hvordan fungerer sociale systemer?”
”Den sociale konstruktion af viden og magt”
”Samfundsvidenskab og frigørelse – kri-

tisk teori
”Sociologiske samtidsdiagnoser”.

Marianne Bindslev

POLITIKNU – HOLDNINGER, MAGT OG  

POLITISKE SYSTEMER

Af Peter Munk Christiansen, Rune Valen-
tin Gregersen, Jørgen Goul Andersen og 
Aage Frandsen, forlaget Systime, 336 sider, 
248 kr. plus moms.

    

Hvis der er noget i vores 
samfund, som konstant 
ændrer sig, er det politik og 
politiske beslutninger.

Derfor er det på ingen 
måde overraskende, at 
mange af vore elever, kur-
sister og studerende udta-

ler, at det er svært at følge med og endnu svæ-
rere at forstå de politiske processer.

Forfatterne til denne bog er til gengæld både 
yderst erfarne iagttagere af politik og samtidig 
særdeles garvede undervisere samt forfattere 
til bøger om lignende emner.

Derfor er det meget rimeligt at have sto-

re forventninger, når man åbner bogen. Og lad 
det være slået fast fra starten: Man bliver på 
ingen måde skuffet. Denne anden udgave er 
gennemskrevet, teksterne er blevet kortere 
og mere præcise, og man har tilføjet langt fle-
re illustrationer.

Således er her ganske enkelt tale om en helt 
igennem gedigen bog, som vil kunne bruges 
på mange niveauer i undervisningen og fun-
gere som inspiration for både nye og erfarne 
undervisere.

Den meget stofmættede bog rummer føl-
gende traditionelle kapitler:

 1)  Politik?
 2) Demokrati og menneskerettigheder
 3) Magtens tredeling
 4) Lovgivningsprocessen i teori og praksis
 5)  Politik og forvaltning på forskellige ni-

veauer
 6) Ideologierne før og nu
 7)  Partier, sociale bevægelser og interes-

seorganisationer
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 8) Magt og politik
 9)  Politisk adfærd – deltagelse og vælger-

adfærd
10) Velfærdsstaten
11) Medier og politik
12) Offentlig politik
- plus stikordsliste og billede-liste.
Disse overskrifter kan slet ikke overraske, 

men hvert kapitel er alle struktureret på en 
måde, så vore elever og kursister bør kunne for-
stå det undertiden komplicerede stof.

Løbende er relevante teorier og begreber 
kombineret med den nyeste forskning og bli-
ver præsenteret i sammenhæng med aktuelle 
begivenheder: Det er bare godt gjort!

Som i så mange andre nyere undervis-
ningsbøger rummer denne også både frem-
stilling, tekster, opgaver, øvelser og videoer – 
her med centrale aktører som politikere, folk 
fra interesseorganisationer, en departements-
chef med flere.

Desuden kan de undertiden læsesvage ele-
ver og studerende få lidt hjælp af de mange 
særdeles gode fotos, modeller og grafer, som 
alle viser forfatternes dybe og brede erfaring. 
Blandt mange flere bør nævnes et foto af Chri-
stian Stadil og hans far på side 178 eller en fak-
taboks om Adam Smith på side 124.

Sprogligt virker bogen vel gennemarbejdet 
og tilpasset målgruppen: ungdomsuddannel-
serne, KVU, HF og lignende. 

Bogen kan naturligvis også fås som iBog, 
hvilket uden for enhver tvivl kan give den stør-
re udbredelse.

Det er på ingen måde overraskende, at for-
laget Systime endnu en gang leverer en gedigen 
og yderst lødig undervisningsbog. Forfatterne 
skal ligeledes have megen ros for et eminent 
arbejde – både sprogligt og fagligt helt i top.

Derfor bør denne bog anskaffes til alle un-
dervisere i samfundsfag og tilgrænsende fag-
områder, og den bør naturligvis også være til 
rådighed på skolens bibliotek.

Ole Fournais
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Gennem en række øvelser træner kursisterne de grundlæggende skrivefærdigheder og bliver i stand til 
at arbejde bevidst, klart og målrettet med skriftlig fremstilling.
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Af Susanne Djurhuus og Lene Trolle Schütter | Karen Christensen Porse (red.)

Kom i mål med skrivning

Styr på sproget er en ny og anderledes grammatik, der tager udgangs-
punkt i de mest typiske grammatiske fejl.

Hvert af udgivelsens ti kapitler fokuserer på én fejltype og består af en 
letanvendelig grammatisk indføring efterfulgt af en lang række forskel-
ligartede øvelser.

iBog®

styrpaasproget.systime.dk
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interaktive øvelser | 140 sider | eBog | Oplæsning | NemLæs

Bog 145 sider

Styr på sproget
Af Claus Petersen og Line V. Frederiksen | Grete Ravn Nielsen (red.)

DEBAT

Får vi parkeret 
skoletrætheden med FGU?

A F  A N N E  D O R I T  N I E L S E N ,  T I D L I G E R E  P R O D U K T I O N S S KO L E L E D E R

PÅ MIN TIDLIGERE produktionsskoles 
hjemmeside stod, at ”når uddannelse er 
vejen frem – hvor parkerer vi så skole-
trætheden?”

Det spørgsmål håber jeg, at forhand-
lerne vil have i tankerne, når de genopta-
ger forhandlingerne om den nye forbere-
dende grunduddannelse, FGU’en – og når 
kommunalpolitikerne forbereder valg til 
efteråret: Hvilken kvalitet og styring skal 
til i en samlet indsats med flere spor, for 
at de unge, der hader at gå i skole, får ly-
sten til det igen? 

 
Udvikling kræver forandring

Målet er større overskuelighed i måder at 
gå i gang med uddannelse på i de forskel-
lige institutioners forberedende tilbud. 
Spørgsmålet i forhandlingerne i forhold 
til udbyderne er så, hvem der vil foran-
dre, og hvem der holder fast. Almen oplys-
ning, voksenundervisning, produktions-
skoler, erhvervsgrunduddannelse, kom-
bineret ungdomsuddannelse – alle tilbud 
er i spil i forhold til at få større træfsik-
kerhed på området.

Tilgængelighed og indhold skal sikre 
’uddannelsessårbare’ unge et overskue-
ligt valg, større modenhed, mere faglig-
hed, personligt ståsted og socialt fælles-
skab. Efter mit skøn er der stor sammen-
hæng mellem det rigtige valg af uddan-
nelse og gennemførelse af den. Det til-
godeses i nære skolemiljøer med værk-
stedsfaciliteter og i afledt undervisning 
for faglig ro og retning.

De skoletrætte unge har brug for kva-
litetstid til uddannelse.
 

Virkelighedens læreplads

Produktionsskoler, der holder på nærheds- 
og læringsprincip i opgaveproduktion på 
værksteder, vil passe ind i FGU, hvis det 
bygger på at skulle virke i en slags mester-
lære kombineret med almen/faglig under-

visning. Storskalaopgaver hjælper ikke de 
unge med at hænge på. Strategien er alene 
et synligheds-blikfang, hvor værksteds-
lærere bliver en arbejdskraft. De unge fal-
der fra en opgave, de ikke forstår, og sko-
len står tilbage med et dårligt fremmøde.

De lokale virksomheder og de tilskuds-
bestemte didaktiske formål skal respek-
teres, og opgaver skal tilgodese alle elever.
 

Hvorfor hader nogle unge skolen 

Et stort antal unge er trods mange refor-
mer ikke i gang med at uddanne sig. Fæl-
lestrækket er ofte, at de ikke selv mener, 
de var gode nok i skole. De, der beskæfti-
ger sig med denne udfordring – også na-
tionale politikere – har modsat ringe er-
faring med skoletræthed.

Erhvervsuddannelserne har været et 
’hamsterhjul’ for at få unge væk fra kon-
tanthjælp, men da alle virksomheder efter-
spørger lærlinge, der kan forstå en opgave, 
respektere en kunde og arbejde sammen, 
er det klogt, at unge SELV vælger spor.

Unge lærer i eget tempo med forskel-
lige forudsætninger og i fællesskab med 
andre, ikke nødvendigvis på samme alder, 
men ofte i sporet af en fælles interesse.

 ’Motivationsmiraklet’ sker ofte i de 
kreative og produktive fællesskaber, der 
udvikler både færdigheder, kompetencer 
og identitet. ”Jeg er murer, jeg er sanger, 
jeg er kok” – uanset fag virker en opgave 
med andre motiverende. Potentiale og ro-
busthed fremmes i det nødvendigheds-
princip, eleven virker i. Den værksteds-
lærer, der beder eleven om at møde igen 
næste dag, fordi han er vigtig for opgaven, 
kan regne med fremmøde.

Rammer er signaler, men indhold ska

ber viden

Ligeværdighed mellem at vide og lære er 
opgavens indre formål, afsætning en ydre 
motivation. At tilgodese alle måder at lære 
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komimaalmedskrivningg.systime.dk
44 opgaver | 5 interaktive opgaver | 18 originale 
tekster | 45 illustrationer | 140 sider | eBog | 
Oplæsning | NemLæs

Bog 140 sider

Kom i mål med skrivning – F•E•D
Genrer: kommentar, klumme, anmel-
delse og informerende artikel.

iBog® 
komimaalmedskrivningd.systime.dk
39 opgaver | 16 originale tekster | 28 illustra-
tioner | 120 sider | eBog | Oplæsning | NemLæs

Bog 111 sider

Af Susanne Djurhuus og Lene Trolle Schütter | Karen Christensen Porse (red.)

Kom i mål med skrivning

Styr på sproget er en ny og anderledes grammatik, der tager udgangs-
punkt i de mest typiske grammatiske fejl.

Hvert af udgivelsens ti kapitler fokuserer på én fejltype og består af en 
letanvendelig grammatisk indføring efterfulgt af en lang række forskel-
ligartede øvelser.

iBog®

styrpaasproget.systime.dk
Intro om ordklasser og sætningsanalyse | 10 letanvendelige grammatikker | 125 
interaktive øvelser | 140 sider | eBog | Oplæsning | NemLæs

Bog 145 sider

Styr på sproget
Af Claus Petersen og Line V. Frederiksen | Grete Ravn Nielsen (red.)
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Naturvidenskab avu dækker niveau G, 
F og E. D-niveau følger i efteråret 2017.

Omdrejningspunktet for udgivelsen 
er kursistens arbejde med at udvikle 
kompetencer. 

Kort og klar tekst suppleres af videoer, 
illustrationer, opgaver, praktiske akti-
viteter, quizzer, målskema, oplæg til 
portfolieopgaver samt hjælp til prøver 
og faglig dokumentation.

Naturvidenskab avu iBog® tilgodeser 
både holdtilrettelæggelser og mere 
fleksible  tilrettelæggelser, hvor kur-

sisten arbejder på egen hånd i en del 
af undervisningstiden. Der er også 
vejledning til kursisten om læring i et 
naturvidenskabeligt fag og en labo-
ratorieguide.

Af Bjarne Hendrichsen og Liselotte Ryhding 
Pedersen

iBog®

naturvidenskabavu.systime.dk
36 interaktive quizzer | 240 opgaver | 11 port-
folieopgaver | 60 videoer | 160 illustrationer | 
Oplæsning | NemLæs

Natur videnskab

plus avu dækker kernestoffet og en 
del supplerende stof til matematik på 
niveauerne basis, G, F, E og D. 

En grundig gennemgang af teori bliver 
fulgt op af talrige eksempler, opgaver 
og interaktivitet. 

Brugen af regneark er tæt integreret, 
og en lang række videoklip supplerer 
teksten.

Et tilhørende målskema i udgivelsen 
synliggør for kursisterne, hvad de 
skal kunne, når et kapitel er gennem-
arbejdet – og giver dem mulighed for 
bagefter at følge op.

NYHEDER
•  interaktive tests, så alle niveauer 

er dækket ind
•  kapitlet Privatøkonomi til niveau G
•  flere opgaver af typen Udfordringer.

Af Vagn Larsen, Dorte Bahne Jørgensen og 
Thomas Vindeløv

iBog®

plusfrabasistild.systime.dk
Graftegner | Lommeregner | Interaktive 
værktøjer | 80 videoklip | 85 klikopgaver | 
300 målopgaver | 330 tekstopgaver | 160 
øvelser | 175 eksempler | 615 illustrationer | 
775 sider | Oplæsning | NemLæs

Matematik

AlfA Travel blev etableret i 1997, og derfor fej-
rer vi i dette efterår vores 20 års fødselsdag. 
Vi har i den anledning sammensat række sær-
lige fødselsdagstilbud til jeres studietur - se på: 
www.alfatravel.dk/hurra
 
 
FØDSELSDAGSTILBUD
Bruxelles - 4 dage/3 nætter fra 1.398,-
New York - 7 dage/ 5 nætter fra kr. 4.998,- 
Valencia - 5 dage/ 4 nætter fra kr. 1.998,- 
Berlin - 5 dage/ 4 nætter fra kr. 898,-

Fast kontaktperson fra start til slut

Rejser med store oplevelser til få penge

24/7 adgang til jeres rejsedokumenter

Tryghed uden uventede overraskelser

New York fra 4.998,-

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
Bruxelles fra 1.398,- Valencia fra 1.998,-

Berlin fra 898,-
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på med sammenhæng, overskuelighed, 
uden indbyrdes udbyderkonkurrence OG 
med en påskønnelse af praktisk tilgang og 
faglig viden er derfor klogt. Uanset hvem 
der leder og tegner disse tilbud.

FGU bør finansieres af staten uden 
kommunale forskelle og i lighed med an-
dre uddannelser.

En mellemfinansiering gennem elev-
tal og bloktilskud giver samme vilkår 
uanset by og land.

Uddannelsesusikre unge har mange 
forklaringer på at være det. Psykolog-
hjælp er godt og tilgængeligt på mange 
uddannelsessteder, men udgør ikke læ-
ringscafeer, snarere et individuelt spejl, 
der i sig selv ikke øger den faglige ballast. 

Der er elever med efterslæb fra skolen, 
elever der skal støttes i forhold til diag-
nose eller opvækst, men gruppen er også 
de unge, der har brug for at komme i vej 
på en ny måde.

De tre forslag på sporet af uddannelse er

•  Almen grunduddannelse med almene 
fag, virkelighedsnære situationer, hel-
hedsorienteret projektundervisning 
og skal kvalificere til erhvervsuddan-
nelse eller hf. 

•  Erhvervsgrunduddannelse med virk-
somhedspraktik, skoleundervisning og  
arbejdsmarkedskendskab skal give kva-
lifikationer mod beskæftigelse og kort 
erhvervsuddannelse.

•  Produktionsgrunduddannelse, hvor 
praksislæringstilgang, værkstedsun-
dervisning med produktion og afsæt-
ning, dansk for tosprogede, matematik 
og it er integreret. 

På min tidligere produktionsskoles hjem-
meside stod: 

“Når uddannelse er vejen frem, hvor 
parkerer vi så skoletrætheden? Det er sjovt 
at lære, men hvorfor hader en del unge så 

at gå i skole? Vi må give disse unge tilpas 
tid til at komme i vej med en ny erkendelse 
om dem selv og det at uddanne sig – ellers 
risikerer vi utilsigtet i vor uddannelsesi-
ver at skubbe mange af vore skoletrætte 
unge fra os”.

Efter sommer fortsætter en forhand-
ling, hvor interesser er i spil, i styring på 
tværs af kommuner, i antal på tværs af 
institutioner. En hjertesag, som statsmi-
nister Lars Løkke udtrykker det, der bør 
tilgodese de unge uden at skabe nye ind-
byrdes institutionskampe.

Jeg ønsker den allerbedste løsning, 
der tilgodeser de unges individuelle for-
skelle i overskuelighed og i fællesskab. •

DEBAT
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BEGYNDERMATERIALE TIL DET  
INTENSIVE FORLØB PÅ DU3!

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont

www.alfabetaforlag.dk

Direkte Dansk 1 er et begyndermateriale til sprogskoler, som 
planlægger at tilbyde eller allerede har etableret særligt intensi-
ve undervisningsforløb. 

Materialet bygger på den klassiske audiolingvale metode og 
fremstår her i en nyudviklet og moderne form. Sproget er auten-
tisk og arbejdsrettet og bogens motodikker/øvelser sikrer, at ud-
tale og sætningsstrukturer indøves korrekt fra begyndelsen. 

Direkte Dansk 1 består af 10 kapitler. Hvert kapitel er tilrettelagt 
sådan, at det kan gennemgås i løbet af en enkelt mødegang  
a 2-3 lektioner. Lærervejledningen kan frit tilgås via alfabetadigi-
tal.dk. Herfra kan materialets lydfiler også hentes gratis.

Ea Gullan Kerr har 17 års undervisningserfaring i dansk som 
andetsprog og driver sin egen sprogskole, hvor materialet er 
udviklet og afprøvet.

Tilmeld dig Alfabetas nyhedsbrev og gå ikke glip af information 
om nye materialer til din undervisning.

 250,- 
eksklusiv moms. 

Direkte dansk 2  
er allerede  
planlagt!
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