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Brug praxisOnline, så det virker 
bedst muligt for dig, dine 
elever og din skole!
 

Vi tilbyder løbende KURSER i at 
bruge og tilpasse

• iPraxisforløb 
 (interaktive læringsforløb og opgaver)  

• mobilMissioner 
 (gamification med læring og bevægelse)

Se de aktuelle kurser, og tilmeld dig på 
praxis.dk/kurser.

IMPLEMENTERING af praxisOnline-platformen 
og dens materialer er en løbende proces, 
som kan ske på mange forskellige måder.

Vi kommer gerne ud på skolen og hjælper jer  
med at komme i gang eller komme videre.

Kontakt Thomas Skytte på ths@praxis.dk, 

hør nærmere og lav en aftale.
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Disse jobkrav kan give depression 
Stor arbejdsmængde, højt tidspres, lav indflydelse og ringe udviklingsmulig-
heder på arbejdet. Medarbejdere, som oplever denne kombination – i fagsprog 
kaldet høje krav og lav kontrol i arbejdet – rapporterer oftere om depressive 
symptomer i spørgeskemaundersøgelser end medarbejdere, som ikke oplever 
det samme. Det viser tidligere videnskabelige studier. Nu har Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø set på det samme gør sig gældende, når del-
tagere i undersøgelser ikke blot skal krydse af i et skema. Resultaterne her vi-
ser også overordnet set, at medarbejdere, som oplever en kombination af høje 
krav og lav kontrol har en signifikant højere risiko for at få stillet diagnosen ’kli-
nisk depression’ sammenlignet med medarbejdere i andre arbejdssituationer. 

Hvad sker der  
med den nye fgu? 
På forbundets hjemmeside sam-
ler vi alt det, vi ved, om den nye 
forberedende uddannelse, på en 
særlig side. Folketingets politi-
kere diskuterer fgu'en i skriven-
de stund, og vi opdaterer løben-
de, hvad der sker på området, og 
hvordan det kommer til at påvir-
ke den del af medlemmerne, som 
arbejder med elever og kursister 
på de nuværende forbereden-
de tilbud.  Læs mere på  www.
uddannelses forbundet.dk/fgu

HL søger  
optagelse  
i Uddannelses-
forbundet
Et stort flertal på repræsentantskabsmødet i 
Handelsskolernes Lærerforening (HL) beslut-
tede den 28. april, at organisationens bestyrel-
se skal indlede forhandlinger om at blive op-
taget i Uddannelsesforbundet. Ifølge HL’s be-
styrelse er det usikkert, om HL har økonomi 
til i fremtiden at fortsætte som selvstændig or-
ganisation med de nuværende funktioner i et 
selvstændigt sekretariat. Det skyldes blandt 
andet, at HL har haft faldende medlemstal de 
senere år. Derfor anbefalede bestyrelsen re-
præsentantskabet at søge optagelse i Uddan-
nelsesforbundet. Medlemmerne skal tage en-
delig stilling i de kommende måneder. HL har 
omkring 1.200 medlemmer som blandt andet 
arbejder på EUD, HHX og som ledere på han-
delsskolerne.

Ungdoms uddannelse 
må forbyde elever at 
bede

H.C. Ørsted Gymnasium var i sin 
gode ret til at forbyde en muslimsk 
elev at bede i skoletiden. Det fast-
slår Ligebehandlingsnævnet i en 
principiel sag. Uddannelsesfor-
bundet hilser afgørelsen velkom-
men og mener, at det er den en-
kelte skole, der skal bestemme. 
Læs mere på www.uddannelses-
forbundet.dk 

af lærere, sygeplejersker, pædagoger og andre 
faggrupper i FTF oplever, at teknologi løfter 
kvaliteten i deres arbejdsopgaver, hvis de bli-
ver inddraget i at indføre teknologien på ar-
bejdspladsen. Blandt medarbejdere, der ikke 
er blevet inddraget i indførelsen af ny tekno-
logi, mener kun 22 procent, at teknologien 
fremmer kvaliteten, og hele 39 procent af de 
ikke-inddragede mener, at teknologien ikke 
løfter kvaliteten. 

EUD-elever kan komme til valgmøder 
Frem mod regions- og kommunalvalget den 21. november får erhvervssko-
ler over hele landet tilbudt at få afholdt regionale valgmøder ude på skolerne. 
Kandidater til de fem regionsråd er klar til debat med de unge og hinanden om 
blandt andet sundhedspolitik, kollektiv trafik og uddannelse som er regioner-
nes ansvarsområde. Valgmøderne tager 90 minutter og er specielt rettet mod en 
ung målgruppe. Grunden til at regionerne satser på at komme ud til gruppen af 
unge på erhvervsskolerne er, at deres stemmeprocent traditionelt set er lavere 
end på andre ungdomsuddannelser. Møderne finder sted september-november. 

af Inge Gleerup
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TAG UDGANGSPUNKT I DE UNGES BEHOV  

NOGLE UNGE ER blevet præsenteret for uddannelse 
på uddannelse, uden at det har bragt dem videre. Sko-
lesystemerne har ikke kunnet rumme dem. De fle-
ste af disse unge har haft det svært i mange år. Fol-
keskolen har været én lang sveder, og de er simpelt-
hen ikke kommet videre, fordi der er adskillige ting, 
der ikke fungerer for dem. De har garanteret forsøgt 
– en del af dem endda flere gange – men nogen suc-
ces er det aldrig blevet til. For nogle 
handler det alene om at få hævet en-
kelte karakterer eller faglige niveauer, 
men for langt de fleste er problemerne 
mere sammensatte end som så.

Det var disse meget forskellige unge, 
regeringens egen ekspertgruppe om un-
ges uddannelse blev bedt om at se på og 
vurdere, om de fik de rette tilbud. Og det 
er tilbuddene til disse unge, der her op 
til sommerferien forhandles intenst om.

For os i Uddannelsesforbundet er 
det helt afgørende, at vi aldrig glem-
mer, hvem de unge er. Vi skal lave ud-
dannelse, der har de unge i centrum og adresserer de-
res behov med respekt. Det lyder banalt, men reelt er 
det netop hele problemets kerne. De unge, vi her taler 
om, er unge, som igen og igen er blevet præsenteret 
for tilbud i det ordinære uddannelsessystem, der har 
været fokuseret på systemer i stedet for på de unge. 

I de nuværende forberedende tilbud har disse 
unge for første gang oplevet at være i centrum, at 
blive set og rummet, at få den tid, der var så nød-
vendig for deres mod til at bevæge sig videre mod at 
få en uddannelse. Men en del af dem har også ople-
vet, at det var problematisk at få et uddannelsestil-
bud, der helhedsorienteret gav dem mulighed for at 
få nogle uformelle personlige og sociale kompeten-
cer samtidig med formelle almene kvalifikationer. 

Systemerne var der, men samspillet mellem syste-
merne var ikke muligt. Det har været Uddannelses-
forbundets ønske at gøre op med denne systembarri-
ere uden at miste de kvalificerede og rummelige til-
bud, som de unge i dag profiterer af. 

Politikerne har ønsket det anderledes. De har øn-
sket at etablere en ny forberedende grunduddannelse 
(fgu) som kan levere på både de sociale og de alment-

faglige kvalifikationer. Men det udspil 
til fgu, regeringen er kommet med, in-
deholder ikke den nødvendige rum-
melighed og fleksibilitet eller en sik-
ring af et ensartet niveau til alle unge 
uanset bopæl. Mest af alt ligner det et 
forsøg på et quickfix, som – alle vi pro-
fessionelle med sikkerhed ved - ikke er 
vejen til succes. Skal vi lykkes, kræver 
det tid, rummelighed og professionelt 
engagement. 

Uddannelsesforbundet har i hele for-
løbet – både mens ekspertgruppen har 
arbejdet og under de politiske forhand-

linger – arbejdet intenst på at sikre politikernes blik 
for, hvem de unge er, og hvad der skal til for at ind-
fri deres meget forskellige behov. Og vi vil fortsætte 
kampen for, at de unge kommer til at stå i centrum 
for løsningerne i stedet for at blive genstand for dem.

Uanset hvor det politiske forlig ender, vil det med 
stor sandsynlighed betyde ændringer for de unge og 
for jer medlemmer. Lige så snart vi kender kontu-
rerne af et politisk forlig, vil vi selvfølgelig informere 
jer om det på www.uddannelsesforbundet.dk/fgu og 
indkalde tillidsrepræsentanter og ledere til oriente-
ringsmøde. Det er klart, at vi går massivt ind i også 
at sikre, at I medlemmer som en naturlig del af det 
hele får ordentlige løsninger på jeres arbejdsvilkår 
i en mulig omorganisering.  •

Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
Uddannelses- 
forbundet ”Vi skal lave 

uddannelse, der har 
de unge i centrum 
og adresserer 
deres behov med 
respekt. Det lyder 
banalt, men reelt 
er det netop hele 
problemets kerne.
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 06 HER LÆRER FLYGTNINGE HURTIGT AT LÆRE PÅ DANSK

  Få inspiration: I Holstebro har de stor succes med et projekt,
  hvor kursisterne får et fagligt ordforråd og en forståelse af den
  danske undervisningsmåde – før de kommer i ordinære forløb. 
  Det har vist sig at kunne kappe op til fire år af den tid, kursi-
  sterne skal bruge for at komme videre i uddannelse eller job.

 10 LÆRERNE: MANGEL PÅ TID ER DEN STØRSTE BELASTNING

  Kan du se dig selv? 43 procent af Uddannelsesforbundets 
  lærere mener, at det mest belastende for deres arbejde er 
  mangel på tid til at løse arbejdsopgaverne. Det viser en med-
  lemsundersøgelse. 
 12 HVOR MEGET SKAL DEN LOKALE LØN FYLDE?

  Bliv klogere på din løn: De offentlige arbejdsgivere og tillids-
  repræsentanterne har vidt forskellige ønsker til – og interesser 
  i – hvor stor en del af lønnen, der skal fordeles lokalt. Efter 
  mere end to årtier fungerer ny løn stadig ikke. Måske skyldes 
  det, at lønnen skal opleves retfærdig?   

 18 HAR DU STYR PÅ DINE ELEVERS MENTALE TRIVSEL?

  Få mere inspiration: Hvordan kan du spotte elever, der 
  mistrives mentalt, og hvordan får du hul på den svære samtale? 
  Det giver en projektleder, en vejleder og en lærer fra ”Mental 
  sundhed og Unge” gode råd til. 

26  TEMA: KROPSSPROG OG ANSIGTSMIMIK

  Bliv klogere på dig selv: Hvad signalerer du med din mimik og 
  dit kropssprog? Og kan du tyde, hvad dine elever synes om din 
  undervisning?  Kroppen lyver ikke. Den og ansigtet kan 
  fortælle dig meget om din elev eller kursist – hvis du er 
  opmærksom. Christel Seierø, der har specialiseret sig i at 
  aflæse kropssprog, viser, hvad du kan kigge efter – også hos dig 
  selv. Her instruerer hun lærer Ditte Gram Bastholm samt 
  eleverne Bernard Mensah og Maria Pedersen fra produktions-
  skolen k-u-b-a.

 36 FAGRE NYE VERDEN FYLDER ERHVERVSSKOLER

  Tag med på en guidet tur: Vi har besøgt skoler, der bruger 
  droner, temperaturfølsomt tøj og 3D-printere. Det har betydet 
  et kvantespring for undervisningen.
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FLYGTNINGE LÆRER 
AT LÆRE PÅ DANSK
VUC og sprogskolen i Holstebro 
har i et særligt projekt samarbejdet 
om at give kursisterne et fagligt 
ordforråd og en forståelse af de frie 
danske undervisningsmetoder. Det 
har betydet, at kursisterne i mange 
tilfælde er kommet fra sprogskole og 
i gang med uddannelse og job på kun 
to år mod tidligere op til seks år.

A F  M I K K E L  K A M P  /  F OTO :  H E L E N E  B AG G E R

HER HAR I en mælkekarton. Find selv ud af, hvilken ma-
tematik der er i den. 

Nogenlunde sådan lyder en af de opgaver, som flygt-
ninge er blevet stillet over for i undervisningen på VUC 
Holstebro Lemvig Struer. Og det er et helt bevidst valg 
fra undervisernes side at give en opgaveformulering, 
der ikke er mere håndfast. Kursisterne går nemlig på 
et særligt forløb, hvor de via intensiv undervisning 
bliver klædt på til at gå på VUC. Det handler først og 
fremmest om at lære det sprog, man bruger i fagene og 
samtidig om at kunne begå sig i en dansk uddannel-
sessammenhæng. Her er der ikke altid et bestemt fa-
cit i matematik, og det er kursisternes egne holdnin-
ger, der tæller i dansk og samfundsfag.

Tvillingesøstrene Maram og Gharam Barakat er supermotiverede for at få en uddannelse.
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- De skal først og fremmest blive klar til at lære på 
ordinære VUC-forløb. Det er vigtigere, end hvad de 
rent fagligt lærer nu. For eksempel er matematik næ-
sten ren sprogundervisning pakket ind i faget, siger 
Mona Blaabjerg Nielsen, der er projektleder og under-
viser i engelsk på VUC.

Projektet er et samarbejde mellem VUC Holstebro 
Lemvig Struer, de tre kommuner og sprogcentret, der 
også dækker alle tre kommuner. Målgruppen er unge 
flygtninge, som går på danskuddannelse 2. De har med 
andre ord ikke en videregående uddannelse med sig, 
men har potentialet for at lære. Samtidig er det afgø-
rende, at de er motiverede. Lever de op til kravene, og 
ønsker de selv at være med, begynder de på et fem må-
neders forløb på sprogskolen, hvor de har dobbelt så me-
get undervisning, som de, der ikke er med i projektet. 

Herefter starter kursisterne på et forberedende for-
løb på VUC med 15 timers danskundervisning, som 
sprogskolen står for, og 15 timer VUC-undervisning, 
hvor de bliver undervist i matematik, engelsk, sam-
fundsfag og historie. Efter de fem måneder begynder 
cirka 80 procent af kursisterne at tage fag på ordinært 
VUC-niveau, mens de sideløbende fortsætter under-
visningen i dansk.

Hurtigt i uddannelse

Initiativet til det intensive forløb kommer fra både 
VUC og sprogcentret i Holstebro.

- Sammen med sprogskolen vil vi hjælpe flygtnin-
gene i gang. Vi har ofte set fagligt dygtige folk klare sig 
dårligt i matematik, fordi de manglede sprog i faget. På 
basismatematik var det svært for dem, og der var ikke 
sat ressourcer af til sprogindlæring i matematik. Det 
er for eksempel svært med ord som ”større” og ”min-
dre”, og mange har svært ved at slå de rigtige ord op i 
en ordbog, fortæller Mona Blaabjerg Nielsen og tilfø-
jer, at lignende problemer gør sig gældende i andre fag.

De sproglige problemer i fagene betyder, at kursi-
ster, der vælger den slagne vej, hvor de først gennemfø-
rer sprogskole og derefter VUC, i mange tilfælde bru-
ger op til seks år, fra de begynder på sprogskole til de for 
eksempel begynder på en erhvervsuddannelse. Kursi-
sterne i projektet tager i mange tilfælde kun to år om 
det samme.

- Det viser, at hvis systemerne arbejder sammen, 
kan vi gøre vejen til uddannelse rigtig kort, og den 
er endnu kortere, end vi oprindeligt troede, fortæller 
Lars Graugaard, der er forstander for Sprogcentret 
Holstebro. Han understreger dog, at man ikke direkte 
kan sammenligne elever, der er blevet screenet og ud-
valgt til et forløb med andre, der ikke er blevet udvalgt.

Lærer en metode

Undervisningen i fagene bygger i høj grad på undervi-

sernes erfaringer med, hvilke problemer denne type kursister nor-
malt har. Det handler ud over det rent sproglige i fagene også om at 
forstå den lidt anderledes undervisning i Danmark.

- De kommer fra lande, hvor man ikke gør så meget ud af det kom-
munikative. Det gør vi her, hvor vi vil have folk til at tale. Kursisterne 
synes helt sikkert, at min engelskundervisning handler om, at de 
skal lære noget mere engelsk. Det skal de selvfølgelig også, men de 
skal først og fremmest lære en metode, så de bliver mere klar til at 
lære, når de begynder på VUC, fortæller Mona Blaabjerg Nielsen.

Det samme gælder i de andre fag.

- I matematik skal de for eksempel vænne sig til, at vi ikke nødven-
digvis er så interesserede i facit, men lige så meget i vejen derhen. 
Hvis de begynder på et ordinært hold uden at forstå det, kan det være 
svært at finde ud af, hvad læreren vil, siger Mona Blaabjerg Nielsen.

Selvom projektet er en succes for de fleste, har der også været 
bump på vejen.

- Vi har lært, at vi skal være skarpere på visiteringen til pro-
jektet. På det første hold havde nogle kursister udfordringer, men 
vi tænkte, at det nok skulle gå. Af forskellige grunde forsømte de 
en del, og med den intensive undervisning betød det, at de kom for 
langt bagefter, så de ikke kunne følge med. Derfor har vi strammet 
op på visiteringen, fortæller Mona Blaabjerg Nielsen.

Kursisterne skal vænne sig til den 'danske' metode, hvor lærerne er mere 
interesserede i processen end facit, forklarer Mona Blaabjerg  Nielsen.
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I JULEN 2015 kom de til Danmark og kunne 
ikke et ord dansk. Nu taler de dansk og er 
i gang med at tage flere fag på VUC i Hol-
stebro. Så hurtigt er det gået for de 18-årige 
syriske tvillinger Maram og Gharam Ba-
rakat, der siden februar 2016 har været en 
del af VUC og sprogcentrets projekt for 
flygtninge, der vil hurtigst muligt i ud-
dannelse. Derfor kører de fem dage om 
ugen med bussen fra deres bopæl i Lem-
vig til VUC i Holstebro.

Begge er motiverede, for uddannel-
sesplanerne stopper langt fra ved VUC.

HVIS MAN VIL,  
SÅ KAN MAN
Undervisningen er meget anderledes, og det kan 
være svært at huske, hvad de danske ord hedder i 
matematik. Men det er indsatsen værd, for målet er 
en uddannelse og f lere danske venner, fortæller fire 
syriske f lygtninge, der deltager i et intensivt forløb 
på VUC og sprogskolen i Holstebro.

A F  M I K K E L  K A M P  /  F OTO :  H E L E N E  B AG G E R

- Jeg har en drøm om at blive øjenlæge. 
Nogen siger, at det kan jeg ikke, men jeg 
siger: ”Hvorfor ikke” fortæller Gharam 
Marakat.

Hendes tvillingesøster Maram Bara-
kat har også planer om uddannelse.

- Først ville jeg være journalist, men 
jeg tror, det er svært på dansk. Det ville 
have været nemmere i Syrien. Men nu vil 
jeg gerne være farmaceut, fortæller hun.

Der skal arbejdes hårdt med lektierne 
på forløbet, men det er besværet værd.

- Det er en stor fordel, at vi snakker 

dansk hele tiden. På sprogskolen snak-
kede vi også nogle gange arabisk med 
andre, men det gør vi ikke her, så vi læ-
rer hurtigere, siger Gharam Barakat og 
forklarer, at det vanskeligste er sproget.

- I matematik for eksempel er vi gode til 
at løse opgaverne, men nogle gange mang-
ler vi ord, fordi vi kun har været kort tid 
i Danmark. Det gør det svært, men hvis 
man vil, så kan man, siger hun.

Selve undervisningen og måden at om-
gås lærerne på er væsentligt anderledes, 
end hvad de to kvinder har oplevet i Syrien.

- Her føler du, at læreren er din ven. Du 
laver sjov og spiser kage og den slags. Og 
så bruger man lærerens fornavn. Det var 
svært i starten, siger Gharam Marakat.

Hurtig uddannelse er i alles interesse

Safgan Ahmad på 21 år har været i Dan-
mark i 14 måneder. Han tager bussen fem 
dage om ugen fra hjemmet i Thyborøn. I 
Lemvig stiger 26-årige Samia Darwish 
på, og de følges til Holstebro. Her er de 
begge i gang med den første del af forlø-
bet, hvor de endnu ikke har ordinære ti-
mer på VUC, men 30 timers sprog og for-
beredende undervisning.

- Det er vigtigt, at der er undervisning 
fem dage om ugen. Er man der kun to dage 
om ugen, kan man nå at glemme meget, 
siger Samia Darwish.

Safgan Ahmad er enig. Han påpeger, at 
det er en fordel for alle, at de hurtigt bli-
ver klar til en uddannelse.

- Det er godt for os, men det er også godt 
for kommunen, for så kan vi hurtigere få 
en uddannelse og senere job, siger han.

Begge kursister er flygtet fra Syrien 
og oplever, at stort set alt i undervisnin-
gen er anderledes:

- Det går hurtigt, og vi bliver presset, og 
så bruger vi også computere i matematik. 
Det gjorde vi ikke i Syrien, fortæller Sa-
mia Darwish, mens hendes klassekam-
merat tilføjer, at de har haft en prøveeksa-
men i klassen. Det synes han, var specielt.

Safgan Ahmad er ikke afklaret med 
fremtidens uddannelsesplaner. Det er Sa-
mia Darwish til gengæld. Hun har arbej-
det som frisør i både Syrien og i Tyrkiet, 
hvor hun har boet i flere år. Nu er planen 
at tage en dansk frisøruddannelse, så hun 
kan genoptage erhvervet.Projektet ser ud til at have knækket koden i forhold til at lære kursisterne dansk hurtigt.
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LÆRERNE:  

MANGLENDE TID  
ER DEN STØRSTE 
BELASTNING PÅ JOBBET
Lærerne oplever, at for lidt tid til at løse arbejdsopgaverne er det 
mest belastende, når de er på arbejde. Det viser undersøgelse.

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

Man hører ofte folk sige, at der ikke er ti-
mer nok i døgnet. Og for mange undervi-
sere føles det heller ikke, som om der er 
tid nok til at nå alle de arbejdsopgaver, de 
har på en arbejdsdag.

Spørger man Uddannelsesforbundets 
medlemmer, peger klart flest – nemlig 43 
procent – på, at det mest belastende for de-
res arbejde er manglende overensstem-
melse mellem de opgaver, de skal løse og 
den tid, der er til rådighed.

- Vi ser stigende sygefravær på ret 
mange skoler. Det er formentlig et fysisk 
udtryk for, at lærerne er pressede, fordi de 
ikke har tid nok til at passe deres under-
visning på et tilfredsstillende niveau. Det, 
synes vi, er ganske alvorligt, og vi vil holde 
meget stærkt øje med det, siger Jens Dam, 
vicesekretariatschef og leder af forhand-
lingsenheden i Uddannelsesforbundet.

Han efterlyser, at skoleledelserne bli-
ver bedre til at føre dialog med lærerne 
om, hvordan de skal afveje deres arbejds-
tid mellem forberedelse, andre opgaver og 
undervisning. Det kan blandt andet gøres 
ved hjælp af den opgaveoversigt, som le-
delsen skal udlevere til lærerne.

Opgaveoversigten blev fra politisk side 
netop indført som redskab til at skabe ba-
lance i arbejdsopgaverne og modvirke for 
stor arbejdsbelastning, da lov 409 om ar-
bejdstid blev vedtaget i Folketinget i 2013. 

- Vi kan af vores medlemsundersøgelse 
se, at opgaveoversigten ikke er særligt 
anvendt på mange skoler, fortæller Jens 
Dam imidlertid.

Ikke tid nok

Undersøgelsen viser endvidere, at seks 
ud af ti lærere ikke føler, at de har tid nok 
til deres arbejde.

- Det er klart, at hvis man ikke har den 
dialog mellem ledelse og lærere, som op-
gaveoversigten kræver for at virke efter 
hensigten, og hvis man ikke tager udfor-
dringerne med balancen med tidsfordelin-
gen alvorligt, så bliver lærerne overbela-
stede. Det kan medføre, at de bliver stres-
sede og syge, påpeger Jens Dam.

Syv ud af ti undervisere vil da også 
gerne inddrages mere i planlægningen 
af deres arbejdstid, viser undersøgelsen. 
At få gjort arbejdstiden mere fleksibel er 
ifølge undersøgelsen samtidig blandt de 
tre største ønsker fra lærerne til de kom-
mende overenskomstforhandlinger.

- Uddannelsesforbundets medlemmer 
debatterer for tiden vores krav til OK18. 
Debat og krav fra medlemmerne vil vise, 
hvad der er behov for af forbedringer i ar-
bejdstidsreglerne ved overenskomstfor-
handlingerne. Vi hører, at de nuværende 
arbejdstidsregler ikke duer til lærerar-
bejdet, siger Jens Dam. •

  Fakta om undersøgelsen

•  43 procent af Uddannelsesforbun-
dets medlemmer peger på manglen-
de overensstemmelse mellem de op-
gaver, de skal løse, og den tid, der er 
til rådighed, som det mest belasten-
de for deres arbejde. Det næstmest 
belastende er ledelsens måde at lede 
på. Det peger 26 procent på. 

•  51 procent siger, at de kun i mindre 
grad oplever sammenhæng mellem 
deres opgavers omfang og tiden til 
dem. 9 procent siger, at de slet ikke 
oplever det, 36 procent i høj grad og 
4 procent i meget høj grad.

Medlemsundersøgelsen er udsendt til 
8.148 medlemmer af Uddannelsesfor-
bundet. 3.754 medlemmer – svarende 
til 46 procent – har svaret på den.

Læs mere om OK2018 på
uddannelsesforbundet.dk/okatten
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DEN GODE NYHED er, at lønnen generelt 
udvikler sig positivt for Uddannelses-
forbundets offentligt ansatte medlem-
mer i denne overenskomstperiode: Den 
stiger lidt mere end prisudviklingen, og 
der er med andre ord en positiv realløns-
udvikling.

Den dårlige er, at det ikke kommer alle 
medlemmer lige meget til gode. Statslige 
medarbejdere på AMU- og EUD-området 
og produktionsskolerne sakker bagud. 
Både når man sammenligner med Ud-
dannelsesforbundets medlemmer i kom-
munerne og med andre lærergrupper som 
for eksempel gymnasie- og folkeskolelæ-
rere. VUC-lærere halter også bagefter løn-
mæssigt, men knap så meget.

Årsagen er især den decentrale del af 
lønnen – eller manglen på samme. Og det 
er også grunden til, at begejstringen for 
den generelle lønudvikling er til at over-
skue hos Uddannelsesforbundets for-
mand, Hanne Pontoppidan:

- De grupper sakker kort og godt bagud, 
fordi der bliver udmøntet for lidt decen-

LØNSTRIDEN 
STÅR LOKALT
De offentlige lønsystemer er både fejrede og forkætrede. 
Arbejds giverne så gerne en endnu større forskel på lønnen 
lokalt, mens tillidsrepræsentanterne foretrækker hele lønnen 
forhandlet centralt. Efter næsten to årtier fungerer ny løn 
stadig ikke efter intentionen.

A F  H E L L E  J U N G  /  I L L U S T R AT I O N :  N I E L S  P O U L S E N

tralt. Vi prøver at bistå tillidsfolkene med 
viden om lønudviklingen. Og vi giver dem 
værktøjer gennem uddannelse til at kunne 
argumentere for at hente flere decentrale 
lønkroner hjem. Men i sidste ende står og 
falder det med, hvor meget ledelsen på den 
enkelte skole vil afse til decentral løn. Og 
det er nu så lidt, at det skaber et mærkbart 
lønefterslæb i forhold til både privatan-
satte og kolleger i kommunerne, siger hun.

Vi er ved at miste tålmodigheden

Ifølge Hanne Pontoppidan betyder det, 
at skolerne får stadig sværere ved at få 
den rigtige arbejdskraft, fordi for eksem-
pel håndværkere ofte kan tjene væsent-
ligt mere i den private sektor. Det er også 
blevet vanskeligt at tiltrække uddannede 
lærere eller medarbejdere fra ungdoms- 
og sprogskolerne til de statslige områder.

- Nogle steder bruger man alle de lo-
kale lønmidler til at rekruttere nye med-
arbejdere, men det er jo uholdbart overfor 
de medarbejdere, der i forvejen er ansat, 
fortsætter Hanne Pontoppidan.

- Jeg synes, at vi nu er dér, hvor vi må 
sige til arbejdsgiverne, at hvis de ønsker 
decentral løn, skal midlerne også matche 
de andre ansættelsesområder, man kon-
kurrerer med om arbejdskraften. Vi er ved 
at miste tålmodigheden. Nu skal vi have 
et lønsystem, der fungerer. Og det gør det 
ikke, når man ikke kan fastholde eller til-

trække kvalificerede medarbejdere. Der-
for skal vi enten have et andet system el-
ler flere midler til fordeling lokalt.

Uddannelsesforbundet har da også op-
bakning fra tillidsrepræsentanterne: De 
er blevet spurgt om decentral løn i en un-
dersøgelse, og et flertal af dem svarede, at 
de helst så den samlede løn forhandlet fra 
centralt hold.

Vi skal have styr på arbejdstiden 

Et af de vigtigste punkter i næste års over-
enskomstforhandlinger er ifølge Uddan-
nelsesforbundets formand, at medlem-
merne får en løn, der matcher deres ar-
bejde – uanset arbejdsplads. De skal sik-
res en løndannelse, der kan hamle op med 
den, de kan få i det private og på andre of-
fentlige arbejdspladser. Det vil sige efter 
et rimelighedsprincip. For det andet skal 
der styr på fordelingen af arbejdstiden 
mellem tilrettelæggelse og undervisning. 
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Og for det tredje skal der etableres seniorordninger eller andet, der forebyg-
ger nedslidning både fysisk og mentalt: Medlemmerne skal kunne holde til 
kravene om at blive stadig længere på arbejdsmarkedet.

De endelige krav er ikke udtaget, understreger Hanne Pontoppidan, men 
det er de punkter, hun hører igen og igen på debatter rundt omkring i landet.

Fra glødende tilhænger til skeptiker

Det bliver formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening Flem-
ming Vinther, der kommer til at sidde på den ene side af forhandlingsbor-
det i Finansministeriet, når der skal forhandles om at forny overenskom-
sten på statens område. Han er nemlig også formand for Centralorgani-
sationernes Fællesudvalg (CFU). Og han oplever på tværs af organisatio-
nerne i CFU en enighed om, at systemet med decentralt forhandlede løntil-
læg ”ikke er rigtig godt”.

- Processerne kører, som de skal, og der er dygtige tillidsrepræsentanter, 
som gør, hvad de kan for at forhandle lokale lønkroner hjem. Men går man 
folk på klingen, synes de ikke rigtig, at det hverken understøtter trivslen, 
kerneopgaverne eller åbenheden om, hvad der skal til for at få del i lønkro-
nerne lokalt, siger Flemming Vinther.

Han var ellers selv glødende tilhænger af ny løn i staten fra begyndel-
sen i 1999, men:

- Vi må indse, at ingen bruger et lignende system i det private, og at et 
one size fits all-system heller ikke fungerer i det offentlige. Dertil kommer, 
at mange opgaver i det offentlige ikke kan løftes ved enkeltmandspræsta-
tioner, men kun ved at stå skulder ved skulder. Og så duer individuel be-
lønning ikke. Mange lokale ledere i det offentlige har slet ikke det økono-
miske råderum til at kunne belønne særlige individuelle indsatser, som 
man har i det private. Og skulle der opstå et råderum, kommer der nogen 
oven fra og tager det.

Bør gruppeindsatsen belønnes?

Flemming Vinther peger også på, at mange offentligt ansatte ikke umiddel-
bart har andre steder at gå hen – for eksempel politibetjente, fængselsfunk-

tionærer og soldater. Derfor er der ikke et stort løn-
pres fra et konkurrerende marked, som man ser det 
i det private. Men han er ikke sikker på, at flere mid-
ler til lokale forhandlinger er løsningen:

- Så risikerer vi et lønsystem, hvor der kommer 
mere lokalt, men mindre centralt, og hvor ’fanden 
tager de sidste’, fordi reallønssikring kommer til 
at foregå lokalt.

Han forudser, at CFU’s medlemsorganisatio-
ner i de kommende måneder vil komme med krav 
om ændring af lønsystemet:

- Det gamle system, hvor man hverken kunne 
belønne den særlige indsats eller bruge lønmidler 
til at fastholde eller rekruttere, var heller ikke no-
get at skrive hjem om. Og jeg synes stadig, der er 
gode elementer i det nuværende system, som bør 
udforskes, for eksempel at man i højere grad bru-
ger de decentrale lønkroner til at belønne gruppe-
indsatser, tilføjer Flemming Vinther.

Ny løn er kommet for at blive

På den anden side af forhandlingsbordet vil kon-
torchef i Moderniseringsstyrelsen, Tina Feldt Jes-
sing, sidde som en af flere centrale forhandlere på 
statens vegne. Hun mener ikke, der er en modsæt-
ning mellem udgiftsstyring i staten, hvoraf lønnen 
udgør størstedelen, og ønsket om en mere fri, diffe-
rentieret og lokal løndannelse. Set fra hendes stol 
har de statslige arbejdsgivere betydelig frihed til 
at vælge, hvordan de bedst løser opgaverne inden 
for de givne rammer. Herunder også til at priori-
tere lokale lønmidler. 

- Intentionen med decentral løn er fra arbejds-
givers side at øge koblingen mellem løn og præsta-
tioner. Og det er lokalt, man kender til den enkel-
tes præstationer og kvalifikationer og ved, hvad 
der motiverer den enkelte. Derfor er decentral løn 
også et aktivt ledelsesværktøj, som de lokale ar-
bejdsgivere kan bruge til at motivere, rekruttere 
og fastholde medarbejdere, siger hun og tilføjer, at 
det også er lokalt, man har betydelig indflydelse på, 
hvordan opgaverne løses, normeres og prioriteres:

- På den enkelte arbejdsplads kan man for ek-
sempel øge mængden af lokale lønmidler, hvis le-
dere og medarbejdere finder smartere og billigere 
måder at løse opgaverne på, siger Tina Feldt Jessing.

Stod det til hende, blev det endnu mere op til 
den enkelte arbejdsplads at have større friheds-
rettigheder og videre rammer – også i forhold til 
processerne.

- I vores øjne er den decentrale løndannelse kom-
met for at blive, og vi ser gerne en større individua-
lisering af lønsystemet i form af en mere strategisk 
og differentieret brug af midlerne lokalt, siger hun. • 
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DER VAR NÆPPE nogen, der overvejede at ind-
stille de offentlige lønsystemer til fortjenstme-
daljen i hverken sølv eller guld, da de i 2009 havde 
gjort 40 års uafbrudt tjeneste mellem den offent-
lige sektor og dens medarbejdere. De seneste års 
dramatik kalder næppe heller på fejring af det 
snarlige 50 års jubilæum. Der har blandt andet 
været konflikt mellem de offentlige arbejdsgi-
vere og Sundhedskartellets medlemsorganisa-
tioner samt FOA og BUPL i 2008, og i 2013 kom 
den historiske lockout af lærerne.

En stor del af utilfredsheden med udmøntnin-
gen af lønnen i det offentlige bunder i den del, der 
forhandles og fordeles lokalt. Men også det ind-
byrdes hierarki, som faggruppernes placering 
på lønsystemernes skalatrin i 1969 resulterede 
i, har betydning. Hertil kommer kulturforskelle 
mellem faggrupperne, når det gælder løn og lo-
kal løndannelse. 

Forskellige måder at tænke løn

- De faglige organisationer tænker løn meget for-
skelligt. Det viser sig især, når forskellige grup-
per skal forholde sig til den lokale løndannelse. 
Blandt lærere er der generelt udviklet en udpræget 
lønmodtagerkultur, hvor det er vigtigt, at alle får 
lige meget. Sygeplejerskerne, der har været vant 
til en række funktions- og kvalifikationstillæg, 
har til gengæld udviklet en såkaldt betalingskul-
tur. Den handler om at give arbejdsgiverne det, de 

betaler for, og markere det ved, at en opgave kun 
løses, hvis den udløser tillæg, siger lektor Dor-
the Pedersen fra Copenhagen Business School.

Hun beskæftiger sig blandt andet med ledelse 
og kollektive forhandlinger i den offentlige sektor.

- Det er eksempler på, hvordan decentral el-
ler ny løn er kommet til at gå imod den løntænk-
ning, der især har præget fagforeninger for pro-
fessionsuddannede. Til forskel har grupper som 
HK’ere og tekniske tegnere set mere positivt på 
lokale løntillæg som en mulighed for anerken-
delse af funktioner og opnåede kompetencer. An-
dre grupper har kaldt det fedterøvstillæg.

Ifølge hende har ny løn ikke ændret radikalt 
på lønstrukturen i den offentlige sektor, fordi der 
i forhandlingerne er en grundlæggende norm for, 
at alle grupper skal have en forholdsmæssig an-
del af den samlede lønudvikling. Hver organi-
sation kæmper naturligt for, at deres medlems-
gruppe som minimum får sin del. 

- Ingen har villet gå med til, at andre skulle 
have mere end dem. En reel lønudvikling har 
derfor kun kunnet ske, hvis der samlet set blev 
udmøntet en større lønstigningsdel til lokal for-
deling. Derfor har det også været svært for lokale 
chefer at gennemføre intentionerne om større 
lønspredning. I dag taler man til gengæld mere 
om frihed og fleksibilitet som en del af de goder, 
man kan tiltrække og fastholde udvalgte med-
arbejdere eller grupper med.

LØNNEN SKAL 
OPLEVES RETFÆRDIG
Vil man have medarbejderne med på en mere fri lokal løndannelse, 
skal kriterierne kunne tilfredsstille mange forskellige 
medarbejdergrupper. Det bliver svært, når der er skår i tilliden 
mellem aftaleparterne på især lærerområdet.

A F  H E L L E  J U N G  /  I L LU S T R AT I O N :  N I E L S  P O U L S E N
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Ifølge Dorthe Pedersen opfattes det hierarki-
ske lønsystem med en forudsigelig udmøntning 

og fordeling af lønrammen af mange faggrupper 
som et gode, da det skaber stabilitet.

- Men man skal huske, at løn kun virker, hvis den 
kan forstås og begrundes logisk og retfærdigt. De fø-
lelsesmæssige reaktioner er uundgåelige, men er de 
positive, er de jo i sig selv en motiverende faktor. I 
nogle arbejdspladskulturer kan man sagtens dyrke 
stjernerne, mens det i andre vil gå helt galt og få fler-
tallet til at yde mindre.

Søløveprincippet

På Institut for Statskundskab ved Aarhus Universi-
tet forsker professor Lotte Bøgh Andersen blandt an-
det i, hvad der motiverer medarbejderne i den offent-
lige sektor. Herunder også styrings-
systemer som lokal løn.

-  Den opfattes af mange som et 
kontrolredskab, der kan kaldes sø-
løveprincippet – at man som umæ-
lende dyr kun springer, hvis det ud-
løser en sild. Men det handler meget 
om, hvem der i hvilken kultur udfø-
rer den handling, der belønnes, for-
klarer Lotte Bøgh Andersen.

- I fagkulturer, hvor man anser sin 
indsats som en selvfølgelig del af ar-
bejdet, vækker det mistillid og følelsen 
af at blive kontrolleret, hvis den udlø-
ser et tillæg. I andre faggrupper kan 
det virke helt efter hensigten. For ek-
sempel har man blandt akademikere med generalist-
funktioner ikke været så håndsky over for dens slags, 
mens det har vakt modvilje blandt gymnasielærere.

Mindst to opgør venter

Lønsystemer, lønindplacering og dermed organi-
sationernes indbyrdes hierarki samt den aftalemo-
del, man forhandler løn og arbejdsvilkår efter, hæn-
ger nærmest uløseligt sammen. Og det har haft stor 
gensidig betydning for, hvordan offentlige medarbej-
dere i dag aflønnes. Lige som de forskellige faggrup-
pekulturer har haft betydning. 

- Det er svært at ændre på den indbyrdes forde-
ling mellem faggrupperne. Der er en samlet kage, og 
bliver den større, vil stykkerne blot blive tilsvarende 
større – med mindre man øremærker en del til særlige 
grupper. Faggrupperne i den offentlige sektor har si-
den indførelsen af det nuværende skalatrinssystem 
på den måde holdt hinanden i skak. Det er helt mod-

sat den private sektor, hvor det fri marked hersker ef-
ter udbud og efterspørgsel, siger postdoc Laust Høge-
dahl fra CARMA ved Aalborg Universitet.

Han arbejder i øjeblikket på et forskningsprojekt 
om offentlige overenskomstforhandlinger og kon-
fliktløsning, som præsenteres til efteråret.

- I øjeblikket står slagsmålet om en modernisering 
af aftalemodellen. Arbejdsgiversiden vil gerne for-
enkle den og gøre overenskomsterne mere synkrone, 
så den enkelte leder lokalt lettere kan forvalte dem, 
siger Laust Høgedahl og vurderer, at et andet strids-
punkt bliver, hvor stor ledelsesretten skal være. De 
fleste organisationer på lønmodtagersiden er mod-
standere af, at den bliver for stor, da det kan med-
føre, at en større andel af den samlede løn bliver lokal:

- Så hvordan aftalemodellen skal revitaliseres, er 
stadig et åbent spørgsmål – så længe 
forhandlinger om nye aftaler og over-
enskomster udelukkende handler om 
at forsvare tilkæmpede rettigheder og 
goder, siger han. 

Ulige parter 

Noget bør dog ske efter Høgedahls 
vurdering. Moderniseringen af den 
offentlige sektor – blandt andet i form 
af lærernes nye arbejdstidsregler og 
især måden, de blev gennemtrum-
fet på – har slået skår i tilliden mel-
lem parterne.

- Kan man ikke blive enige om at 
forny sine aftaler, er der i den dan-

ske model retten til konflikt tilbage. I lærerkonflik-
ten viste de offentlige arbejdsgivere for første gang, 
at de ikke var bange for at bruge det. Men en konflikt 
skal gerne gøre lige ondt på begge parter, og i 2013 ko-
stede det lærerne dyrt i strejkemidler, mens arbejds-
giverne tværtimod sparede store beløb på løn og an-
den drift. At lærerkonflikten blev afsluttet med et re-
geringsindgreb, der var et diktat fra arbejdsgiverne, 
har kostet tillid mellem parterne.

En anden ulighed mellem parterne kan opstå, hvis 
de faglige organisationer fortsat taber medlemmer. 
Organisationsgraden i Danmark er stadig høj, og på 
det offentlige arbejdsmarked højere end på det pri-
vate. Og sådan skal det gerne fortsætte, hvis den nu-
værende aftalemodel skal fungere.

- Taber man medlemmer, mister man magt over 
for arbejdsgiverne, og dermed udtømmes den ind-
flydelse, man har via overenskomstsystemet, tilfø-
jer Laust Høgedahl. •

”At lærer konflikten 
blev afsluttet med et 
regerings indgreb, 
der var et diktat fra 
arbejdsgiverne, har 
kostet tillid mellem 
parterne.
POSTDOC LAUST HØGEDAHL, 
CARMA 
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17  fred og ro, en nØdlØsning og en efterladt oPvask

se

video b

Kender I adjektivet ordentligt og verbet 

at rydde op?

1. Hvornår boede Jacob i bofællesskab?

2. Hvor var det henne?

3. Hvem boede han sammen med?

4. Hvad fortæller Jacob om de praktiske  

 opgaver i bofællesskabet?

5. Hvad fortæller han om det sociale liv 

 i bofællesskabet?

video a

1. Jacob har et blåt øje, fordi

 a) han har fået en hånd i øjet. 

 b) han har været oppe at slås.  

 c)  han har fået en fodbold i øjet.

2. Jacob bor

 a) i centrum. 

 b) på landet. 

 c) på Rådhuspladsen.

3. Der hvor Jacob bor, er der  

 a) fest i gaderne. 

 b) mange turister. 

 c) meget trafik. 

4. Jacob har også boet et halvt år hos sin 

 svigermor. Det var fint, men også lidt svært, 

  a)  fordi hun tit brokkede sig. 

 b) fordi hun gerne ville have, de fandt et 

  andet sted at bo. 

 c) fordi hun var så sød.  
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I 10 år har Det kommer! været en fast del 
af undervisningen for tusindvis af kursister 
på DU3, modul 3. Nu er der godt nyt til alle, 
som er glade for bogen, samt til nye, som 
kunne tænke sig at lære den at kende. I en 
omfattende revidering af materialet har vi:

•  optaget helt nye videoer med autentiske 
interviews (samt bibeholdt de bedste af 
de gamle)

• tilføjet helt nye opgaver
•  ajourført ældre øvelser med tal og fakta 

anno 2017
•  givet grundbogen og øvebogen nyt  

   grafisk layout
• fornyet grundbogen med nye fotos

Det kommer! tager som tidligere udgangs-
punkt i kursisternes aktuelle virkelighed og 
træner dem i både samtale, grammatik, ud-
tale, lytte- og læsefærdigheder. Og selvføl-
gelig har vi bevaret både den overskuelige 
struktur og den store opgavevariation – til-
sammen gør det materialet enkelt og spæn-
dende at bruge for alle kursister på DU3, 
modul 3. alfabeta
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Bodil Jeppesen og grethe mariBo
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ELEVERNES 
MENTALE TRIVSEL 
ER OGSÅ SKOLENS 
ANSVAR

Hvad gør en lærer, hvis 
en elev mistrives? Et nyt 
satspuljeprojekt på 12 
produktions- og erhvervs-
skoler har været med til 
at udvikle værktøjer, der 
sætter lærerne bedre 
i stand til at spotte de 
elever, der kan være tæt 
på depression, angst og 
selvskadende adfærd, og 
vise dem, hvad de kan gøre. 

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

  Læs mere

Her kan du læse evalueringen af undersøgelsen 
”Mental sundhed og unge”

http://kortlink.dk/qkd4

21 PROCENT AF eleverne på produktions- og erhvervsskoler trives så dårligt, 
at de risikerer at udvikle angst, depression eller stressbelastede sygdomme. 
Og selv om lærerne ofte ved, når en elev mistrives, ved de ikke altid, hvad de 
skal gøre ved det.

Det har et nyt projekt med midler fra satspuljen og et samarbejde mellem 
Sundhedsstyrelsen, Psykiatrifonden og 12 erhvervs- eller produktionssko-
ler nu forsøgt at råde bod på: Lærerne er blevet undervist i mental sundhed 
og har fået redskaber til at spotte og gøre noget for at hjælpe de unge.

- Det er ofte i ungdomsperioden, at psykiske lidelser som angst og depres-
sion udvikler sig. Så ved at fremme mental sundhed og trivsel her, kan man 
mindske risikoen for udvikling af disse psykiske lidelser senere, siger leder 
af projektet i Sundhedsstyrelsen, Mille Kathrine Pedersen, der fortæller, at 
der udover den enkelte elev, der mistrives, også er en anden central pointe: 
Ved at gøre noget ved elevernes mentale trivsel, styrkes også indlæringen, 
og frafaldet mindskes. Det viser flere undersøgelser. 

- Det handler altså ikke nødvendigvis om, at den faglige undervisning på 
skolen er for svær, og at eleven derfor dropper ud, men måske i større grad om 
alt det, der rører sig omkring den unge på uddannelsesinstitutionen, siger hun. 

Tag hensyn til lokale forskelle

Satspuljeprojektet ”Mental sundhed og unge”, der nu er afsluttet, har haft 
tre vigtige overliggere: Eleverne har skullet undervises i mental sundhed 
og trivsel samt i angst og depression. Det er lærere eller vejledere på de 12 
medvirkende skoler, der med støtte og hjælp fra fagpersoner selv har skul-
let stå for undervisningen, da Psykiatrifonden har erfaringer med, at viden 
så bedst forankres på skolen. Og endelig har projektet skullet tilpasses lo-
kalt. Der er forskel på, om det er en erhvervs- eller produktionsskole, om det 
er en stor eller lille skole, og om undervisningen foregår i et klasselokale el-
ler på et værksted.

- Det kan være en stor mundfund for en lærer, der måske underviser i 
tømrerfag, at tage sig af elevers mistrivsel. Og nogle af lærerne har været 
bekymret over, om de kunne håndtere det, eller om det ”pludselig ville eks-
plodere” i hænderne på dem, så de står med en masse elever med store pro-
blemer. Men vores erfaring fra det og andre projekter er, at det ikke griber 

http://kortlink.dk/qkd4
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om sig. Scenariet om, at alle får det dårligt, når man taler om at have det dår-
ligt, holder altså ikke stik, siger Mille Kathrine Pedersen. 

Evalueringen af satspuljeprojektet viser, at lærerne føler, at de er blevet 
bedre rustet til at spotte elever med mental mistrivsel – og til at håndtere og 
støtte dem, efter projektet: Mens kun under halvdelen – 45 procent – af lærerne 
midtvejs i projektet følte sig rustet til at spotte en elev, der mistrives, var tal-
let efterfølgende steget til 63 procent. Kun 35 procent af lærere, følte sig i høj 
grad eller meget høj grad rustet til at håndtere og støtte psykisk sårbare unge 
midt i forløb. Det tal var efter forløbet steget til 51 procent.

Eleverne er glade for åbenhed

Nok så væsentlig var elevernes reaktion: Hele 73 procent af dem har svaret, at 
de var positivt overraskede over, at temaet blev taget op på deres skole. At det 
havde været relevant og interessant undervisning, og at det havde været med 
til af-stigmatisere problemet:

- Det har betydet, at det bliver naturligt at tale om, at det nogle gange gør 
ondt, at nogle perioder er svære eller hårde at komme igennem i ungdomsli-
vet, men at det er noget, alle mærker, og noget vi kan tale om. Det synes jeg er 
et ret vigtigt uddrag – en væsentlig aha-oplevelse for mange, siger Mille Ka-
thrine Pedersen.

De redskaber, der er brugt, er et skema – WHO-5 – der måler elevers trivsel 
og mistrivsel. Og da mistrivsel over længere tid kan føre til angst eller depres-
sion, er det vigtigt at tage affære så tidligt som muligt. De medvirkende skoler 
har også fået hjælp til at lave en beredskabsplan. Det vil sige en plan for, hvem 
lærere eller vejledere skal kontakte i hvilke tilfælde: Skal de gå til studievej-
lederen, skolens psykolog – eller skal de sørge for, at kommunen eller psykia-
trien for eksempel bliver inddraget? Derudover har de involverede kommuner 
lavet en kortlægning af deres tilbud og kontaktpersoner med telefonnummer, 
så der altid er hjælp at hente:

- Det kan være et omfattende projekt for den enkelte skole eller kommune 
at klare. Det skyldes, at indsatsen bygger på hele skolens liv og ikke kun un-
dervisningen i klassen – det, man kalder whole-school-approachen. Det er 
her, hvor vi kan kvalificere indsatsen med et projekt som ”Mental sundhed og 
unge”, siger Mille Kathrine Pedersen.

  Vil I tage fat på mistrivsel  
på jeres skole?

•  Få lavet en beredskabsplan, der viser, hvem I 
går til, hvis I ved, at en elev ikke trives men-
talt: Skal næste skridt være vejleder eller sko-
lens psykolog? Kræver det, at kommunen el-
ler psykiatrien bliver involveret? Få ideen til 
en beredskabsplan her: Psykiatrifonden.dk.

•  Få kortlagt hvilke muligheder, I har i kommu-
nen: Hvilke ressourcetilbud eller -personer 
er der, som I kan bruge. Hvem er kontaktper-
sonerne på det? 

•  Det er vigtigt at være klædt ordentligt på. 
Find ud af, hvem hos jer, der føler sig klar til 
at tage fat på emnet mental mistrivsel hos ele-
ver, og hvordan vedkommende bliver rustet. 
Selve undervisningsmateriale fås hos både 
Sundhedsstyrelsen og Psykiatrifonden (sst.
dk, psykiatrifonden.dk) 

•  Brug eventuelt trivselsskemaet WHO-5 til at 
opspore mistrivsel. Det kan downloades hos 
Sundhedsstyrelsen, sst.dk. 

•  Eller vær blot meget opmærksom på, om en 
af dine elever ændrer adfærd. Begynder han 
eller hun at have meget fravær, isolerer sig, er 
aggressiv – er hætten mere på, end den plejer?

•  Tal med eleven om, hvad der foregår – uden 
at være dømmende. Og åbner han eller hun 
sig og har meget negative tanker og følelser, 
så reagér. Se beredskabsplanen.  

•  Følg altid op på eleven, hvis du har henvist 
ham eller hende til en kollega eller anden fag-
person.
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- VI HAR gennem nogle år mærket, at vo-
res målgruppe er blevet stadig mere skrø-
belige og sårbare. De har langt mere kom-
plekse psykiske udfordringer end før. Vi 
havde mange, der snittede i sig selv, rig-
tig mange med depressioner og indeluk-
kethed. Da tilbuddet om ”Mental sundhed 
og Unge” kom, var vi ikke et sekund i tvivl 
om, at vi ville byde ind og være med. Det 
var et generelt ønske fra hele medarbej-
dergruppen at blive bedre rustet. 

- Vi har haft brug for, at der skete et 
kvalitetsløft af medarbejderne – og nøg-
lepersonerne. Og vi var helt nede i detal-
jen i vores snakke i forhold til, hvor meget 
man kan presse en psykisk belastet ung, 
hvornår man begår overgreb, og hvornår 
man skal have andre medspillere på ba-
nen. På en produktionsskole er det jo ty-
pisk en smed med en mere håndværks-
mæssig baggrund, der har smedeværk-
stedet. Så der skal fyldes på, når man går 
ind i det her.

- Her er vi nået frem til, at det er værk-
stedslederne, der spotter den unge og 
sammen med vejlederne finder ud af, 
hvad man eventuelt skal arbejde videre 
med. Nogle gange samler vi et hold af de 
unge, der mistrives, andre gange kan det 
af pædagogiske grunde være for eksem-
pel et helt køkkenhold, der kommer med. 
Når det gælder særlige hold med de mere 
stille og introverte, deltager en af os med 
en mere sundhedsfaglig eller pædagogisk 
uddannelse.  

- Du kan sætte gang i nogle reaktioner, 
som du skal følge op på. Det kan være, at 

nogle får sagt nogle ting, hvor vi tænker, 
at ”puha, ville hun nu have sagt det her el-
lers? Og kan vi få det til at fungere i grup-
pen bagefter?” Det kan også være, at man 
får taget hul på noget, der kræver en tera-
peutisk tilgang. Så er det vigtigt, at vi er 
opmærksomme på at få såret lukket igen. 

- Vi har fokuseret meget på, hvordan 
eleverne internt kan hjælpe hinanden. Vi 
giver dem redskaber til at møde en depres-
sion, angst, snitning, eller hvad det nu kan 
være hos en anden elev. Man skal se det 
i øjnene, hvis en elev mistrives og turde 
forholde sig til det. Men man skal være 
meget bevidst om, hvem der kan gøre det, 
og være klædt på. Hvis man ikke føler sig 
kompetent til det, skal man sige fra. Der 
skal være ordentlighed i det.

- Den største hurdle har været at finde 
tiden til det! Nogle kolleger sagde da i star-
ten ”Åh nej, skal vi nu pille navle og hvorfor 
det?”. Men omvendt erkender alle, at det 
er komplekst at arbejde med disse unge. 
Vi er alle bekymrede for dem, så nu prø-
ver vi at gøre noget, og så er vi nødt til at 
rumme det. 

- Der var faktisk nogle små overra-
skelser undervejs. Vi fandt ud af, at der 
var flere, der havde det dårligere, end vi 
faktisk var vidende om. Derfor har vi fast 
indført skemaet WHO-5 fra projektet til 
at opspore mistrivsel. Det bruges i forhold 
til alle elever i løbet af de første uger. Det 
betyder, at vi meget hurtigere kan opti-
mere og kvalificere vores indsats over for 
en elev, der ikke trives. Det er guld værd, 
når vi har med mennesker at gøre. • 

” DER SKAL VÆRE 
ORDENTLIGHED  
I DET HER”

Hanne Søndergaard 
Jørgensen er vejleder 
på Vejle Produktions-  
og Uddannelsescenter.

VEJLEDER OM SATSPULJEPROJEKTET  
”MENTAL SUNDHED OG UNGE”

”Man skal se det i øjnene, 
hvis en elev mistrives 
og turde forholde sig til 
det. Men man skal være 
meget bevidst om, hvem 
der kan gøre det, og 
være klædt på.
HANNE SØNDERGAARD JØRGENSEN, 
VEJLEDER
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- FØRST VAR hele skolen involveret i projektet, og alle læ-
rerne blev undervist i mental sundhed, angst og depression. 
Og det er altid en udfordring at få et helt lærerkollegium til 
at indse, at det er en skidegod idé at tale om mental sund-
hed og bruge to formiddage på det, når der også er så mange 
andre ting at tage fat på…

- Jeg blev både koordinator for og underviser i mental 
sundhed. Det var naturligt for mig at være med, da jeg er 
med i sundhedsudvalget på skolen. Jeg var selvfølgelig i 
tvivl om, hvorvidt jeg var i stand til at undervise med den 
baggrund, jeg har. Men den første del underviste den eks-
terne projektleder i, og efterhånden som jeg følte mig tryg, 
overtog jeg selv undervisningen. Jeg havde fordelen af, at 
jeg kendte eleverne, og det er vigtigt, at vi kan tale om det 
her som almindelige mennesker, for det er så almindeligt, 
at eleverne oplever mistrivsel. 

- Der lå en udfordring i at skulle turde gå ind i den snak 
og vide, hvordan jeg skulle takle, hvis der kom nogle vold-
somme ting på banen, og hvordan vi kom videre derfra. Blandt 
andet blev det ret vigtigt, at der var en lærer mere til stede, 
for bare det at snakke om angst, kan sætte et angstanfald i 
gang hos en elev. Skal vi så tale om det? Ja, jeg synes, det er 
vigtigt for eleverne at vide, at det kan vi også håndtere. Det 
er en del af dig, at du har angst, og det er ok, at du har, og at 
du kender dine grænser. 

- Eleverne på k-u-b-a blev undervist to gange med en uges 
mellemrum. Første modul handlede om mental sundhed ge-
nerelt og depression. Andet modul handlede om angst, og 
hvad man kan gøre. Jeg startede med Power Points og vi-
deoklip, men så gik vi væk fra det for at gøre det mere nær-
værende og i dialog med eleverne. Jeg kunne for eksempel 
skrive stikord på tavlen som ”Hvad gør dig glad? Hvad kan 
gøre dig positiv? ”. Og så skrev eleverne deres svar på post-
it-sedler. Vi tog udgangspunkt i deres tanker og måder at 
tænke verden på, for det skal være på deres præmisser, og 
deres ideer vi tager afsæt i.

- Der vil altid være nogle elever, der er imod den slags, men 
grundlæggende ville eleverne faktisk gerne tale om nogle af 
de her ting og synes, at det var vigtigt også at få fortalt sin 
historie i et rum, hvor man godt kunne tale om det og at få 
brudt nogle tabuer. 

- Vi havde også en tabel, der viste, hvordan man kunne 
blive mere opmærksom på sine egne advarselssignaler, når 
man har stressbelastninger, og hvor man reagerer ved at æn-
dre sin adfærd, sine tanker og handlinger. Her kan man må-
ske lære at genkende sine mønstre og blive mere opmærksom 
på, hvilke der går igen. Og hvis man bliver bevidst om advar-
selssignalerne, kan man måske nå at ændre på noget eller 
omvendt forstå, hvis ens kammerat pludselig ændrer adfærd.  

- Min skole vil gerne have, at jeg fortsætter efter projektet, 
og jeg vil gerne selv. Men der er jo ikke flere penge til det, og 
vi er udsat for en masse besparelser. Viljen er der, men der er 
nogle uafklarede ting omkring økonomien i det. Desværre. • 

Ditte Gram Bastholm, cand.mag. i 
musikvidenskab med dansevidenskab 
som sidefag, koordinator for og 
underviser i Mental sundhed på 
produktionsskolen k-u-b-a.

”DET HER 
SKAL VI 
OGSÅ 
KUNNE 
TALE OM”

LÆRER OM 
SATSPULJEPROJEKTET  
”MENTAL SUNDHED  
OG UNGE”
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Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte 
faggrupper, blandt andre undervisere, vejledere og konsulenter. Vi er ejet 
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Hvad med dig? Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du  
få LSBprivat®Løn som giver dig hele 5% i rente på de første  
50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Det betyder, at du  
får mere ud af din månedsløn – hver eneste dag. 

 

Sådan får du 5% på din lønkonto  
– Danmarks højeste rente 
Du skal være medlem af Uddannelsesforbundet — og have afsluttet 
din uddannelse. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af 
produkter og services. Derfor skal hele din privatøkonomi samles 
hos os, så vi kan kreditvurdere den i forhold til den samlede pakke.

Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye 
lån og evt. ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Total-
kredit. Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

Flere og flere medlemmer får  
allerede mere ud af deres penge

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

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

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

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

Fokus på det, der er vigtigt for dig

SUDOKU LET

8 6 5 7 1

5 7 1 9 8

8 6

1 4 3 9

4 1 3 8

9 5 7 6

7 5

2 4 7 1 3

4 5 8 2 9

7 6 9 5

4 9 7 8

2 5 7 1

6 8 9

1 9 4 3

8 5 2 6

3 2 8 4

SUDOKU SVÆR

Manglende tid opleves som den største belastning på arbejdet, viser en ny medlemsundersøgelse.
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LÆS DINE ELEVER  
– OG LÆR DINE 
EGNE UDTRYK  
AT KENDE
Der stilles store krav til dig som lærer om 
hurtigst muligt at tune ind på, hvordan dine 
elever har det. Her får du værktøjer til at læse 
kropssprog og ansigtsmimik – og gode råd til, 
hvad du kan gøre ved dit eget udtryk. Det kan 
være vigtigt, når elevgruppen er mere blandet 
og holdene større end tidligere.

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
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Se ekspert og underviser i kropssprog 
Christel Seierøs fortolkning af denne 
situation på side 34

TEMA: KROPSSPROG OG ANSIGTSMIMIK

Hvad prøver Bernard at fortælle dig? 
Mange lærere reagerer på det udtryk, Bernard 
har. Han kan virke arrogant – med hans tilba-
gelænede stil, fremskudte hage og det, at han 
kigger en smule ned over næseryggen. Men læg 
mærke til, om han samtidig foretager en slags 
selvberoligende gestus som at pille ved fingrene 
eller nusse ved et eller andet, for så kan det være 
en forsvarsgestus, der ofte bunder i nervøsitet.

SVAR FRA FORSIDEN
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 D
ET ER SELVFØLGELIG ikke udeluk-
kende dit ansvar, hvad der sker i re-
lationen til eleverne. Der skal to til 
en tango. Men det er lettere at blive 
bevidst om dine egne virkemidler 

eller se på, hvad du selv kan gøre for at afkode 
dine elever hurtigt, end at tage 20-28 elever i 
ed. Vi har bedt ekspert og underviser i krops-
sprog og de syv grundfølelser, ansigtsmimik og 
NLP, Christel Seierø give nogle af sine værktø-
jer videre her. 

- En stor del af vores kommunikation ligger 
i vores kropssprog. Og når vi er ubevidste om, 
hvad de forskellige signaler betyder, bliver vo-
res kommunikation mere instinktiv og min-
dre konstruktiv. Vi tillægger signaler en betyd-
ning, uden at vi selv er klar over det, siger Chri-
stel Seierø og tilføjer, at kropssproget også af-
spejler vores følelsesmæssige tilstand. Følelser 
smitter, og det betyder, at hvis man ikke er be-
vidst om, hvad man udstråler, ”er man med til 
at sætte en stemning i klasseværelset, som på-
virker indlæringen og klimaet”, som hun siger.

Hun viser her, hvad man kan læse af krops-
sproget – og hvordan man som lærer kan blive 
mere bevidst om sit eget, og Uddannelsesbladet 
har fået hjælp fra tre modeller: Lærer på Danse-
værkstedet på Produktionsskolen k-u-b-a i Kø-
benhavn, Ditte Gram Bastholm, som er cand.mag. 
i musikvidenskab med dansevidenskab som si-
defag samt de to elever fra skolen: 18-årige Ma-
ria Pedersen og Bernard Mensah på 17 år, der 
begge gerne vil uddanne sig til danselærer ef-
ter k-u-b-a. 

  De 4 K’er

Det er vigtigt at tænke de fire K’er med, hvis du skal 
aflæse kropssproget hos en elev. De er nemlig årsag 
til, at en bestemt gestus kan have flere forskellige be-
tydninger:

1. Klynge: Hvor mange samlede kropssignaler er der 
hos eleven, der bekræfter hans eller hendes udtryk?

2. Kontekst: I hvilken sammenhæng bliver udtryk-
ket brugt?

3. Kongruens: Er der overensstemmelse mellem 
kropssprog, ansigtsmimik, stemme?

4. Kultur: Er der særlige kulturelle ting, der har betyd-
ning for kropssprog og ansigtsmimik?

Se mere her: http://nlp-enneagrammet.dk/
hvordan-aflaeser-du-kropssprog-korrekt

YOU GOT  
THE POWER
HVORDAN KAN DU som lærer bedst træde ind i et rum og 
på samme tid skabe autoritet og tryghed hos eleverne? Her 
får du et eksempel på, hvordan du ikke skal gøre, og et andet 
på, hvordan du med kropsholdning og gestus kan vise, at nu 
tager du over. Her bruger du det, som Christel Seierø kal-
der Power Poses: Det vil sige alt dét, der generelt får krop-
pen til at virke større og får os til at fylde mere, for eksem-
pel at ’løfte kroppen’, brede armene ud, træde ind i rummet 
fyldt med energi.

Ditte kommer ind 
i rummet med 
lidt krum ryg og 
skuldrene trukket 
frem Hun vender 
ryggen til eleverne 
og roder lidt i 
tasken. Hun er ikke 
nærværende og 
tager ikke ledelsen 
og ansvaret på sig.

Christel Seierøs kommentar: 
- Billedet viser, hvad der sker, når læ-
reren tydeligt med kroppen signalerer, 
at hun ikke gider være her: Både Maria 
og Bernard viser med deres respons, at 
det gør de så heller ikke. 

TEMA: KROPSSPROG OG ANSIGTSMIMIK



Christel Seierøs kommentar:
- Her har Ditte en åben krop og vender 
sig mod klassen. Normalt spærrer man 
af med sin krop, hvis noget føles ubeha-
geligt eller usikkert, så den typiske reak-
tion vil være, at du forholdsvis hurtigt får 
drejet kroppen væk fra det eller dem, der 
gør dig utryg. Gå i øvrigt gerne hen til ele-
ven eller eleverne, men husk hele tiden at 
’balancere’, så du ikke kun er ét sted, men 
også involverer og åbner dig med din krop 
for den øvrige del af klassen. 

- Du behøver ikke at være dominerende 
eller autoritativ som lærer, fordi du tager 
ledelsen. Men eleverne kan mærke, at du 
har overblikket. Du sørger for at tale med 
dem, involvere dem og er nysgerrig på dem 
og deres holdninger. På fotoet smiler Ditte 
ovenikøbet og viser klart, at hun er nær-
værende, og der er god kontakt. 

De fleste lærere har stoffet i centrum. 
De brænder for deres fag. Men de skal altså 
også brænde for deres elever.

Ditte kommer 
ind i lokalet med 
friske, energiske 
bevægelser, vender 
sig mod klassen, 
lader kroppen fylde 
og hilser: Nu er jeg 
her – med jer – og 
jeg tager ansvaret.

  1. De syv grundfølelser

Forskellige undersøgelser viser ifølge den ame-
rikanske psykolog og pioner inden for krops-
sprog, Paul Ekman, at uanset kultur, historie, 
alder og andet, har vi syv forskellige grundfølel-
ser, som ansigtet udtrykker. De er Glæde, Vrede, 
Afsky, Tristhed, Frygt, Overraskelse og Foragt.

Vi dømmer lynhurtigt andre ud fra en scanning 
af disse ufrivillige signaler. Men vi gør det også 
ud fra de frivillige som dit udseende, alder, køn, 
påklædning, kropssprog, briller, makeup, skæg, 
briller… Ud fra det og ud fra den erfaring, vi har, 
danner vi os lynhurtigt en mening om, hvem 
den anden er.

Scanningen foregår i reptilhjernen ud fra fire 
bedømmelser: Er det en ven, fjende, sexpart-
ner, en ligegyldig person. Og selv om vi senere 
kan ændre mening om denne person, gør hjer-
nen alt for at få bedømmelsen til at stemme med 
den vurdering, den først foretog. 

  2. Gode råd i øvrigt

Når vi lytter, er det vigtigt at sende nonverba-
le signaler – regulators – som viser, vi er op-
mærksomme og interesserede i det, eleven si-
ger. Hvis man ikke gør det, kan det gøre den, der 
taler, usikker. Det kan være svært at sende re-
gulators, når der er flere i gruppen, men så brug 
’du’ i stedet for ’I’, og straks føler den enkelte sig 
mere involveret.

* Den direkte øjenkontakt er også en regulator. 
Det føles på samme måde som en mere direk-
te henvendelse.

* En bevægelse hen mod eleven – eller elever-
ne – virker på samme måde: Hvis der sidder en 
elev, som du ikke rigtig føler, du får med, hand-
ler det om at komme tættere på hende eller ham.
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God til dansk er en serie af træningshæfter til udlændinge, der er  

i gang med at lære dansk. De over 100 opgaver pr. hæfte træner 

især ordkendskab, tekstforståelse og grammatik.

God til dansk 3 er det første hæfte i serien, der er udkommet. 

Det henvender sig til kursister, der er ude over den første 

begynderundervisning og hjælper med at træne sproget på 

en varieret, udfordrende og sjov måde.
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MASSER AF TRÆNING FOR PENGENE!
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VIS, AT DU 
KOMMER 
ELEVEN I 
MØDE MED…

Ditte åbner kroppen og spreder arme 
og hænder ud til hver side. Hun har en 
lidt spørgende åben gestus: Hvad siger 
du? Hvad vil du gerne? Hun inviterer 
åbenlyst Bernard til at være med.

Her ryger 
pegefingeren lidt 
op og ned – som 
havde hun en pistol 
i hånden til at 
understrege sine 
pointer. Det virker 
ikke som en særlig 
åben invitation 
til at diskutere 
synspunkter.

Hvor stor forskel er der lige 
på en arm, der bliver lagt på 
skulderen, og en arm, der 
hænger uengageret ned?

TEMA: KROPSSPROG OG ANSIGTSMIMIK

… HÆNDERNE. De betyder meget, når du 
gerne vil vise, om du vil eleven noget. Se blot 
på disse billeder, og hvor meget de ”taler” 

… SPEJLING OG MATCHING: En virkelig ef-
fektiv måde at vise, at du gerne vil møde ele-
ven, er ved at spejle ham eller hende. Inden 
for naturlighedens grænse. Det kan være 
ved verbalt at gå ned i tempo, hvis en elev 
er længe om at svare eller har brug for læn-
gere tid til refleksion og ved at gå op i tempo, 
hvis det er det taletempo, eleven bruger. Men 
det kan også være kropsligt, så når eleven 
for eksempel har armene over kors, kan du 
lægge benene over kors, og hvis eleven læ-
ner sig en smule mod dig med hovedet, kan 
du gøre det samme med dit hoved.
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DE SÆDVANLIGE 
MIS FORSTÅELSER

At eleven 
kigger væk kan 
skyldes, at hun 
reflekterer 
over tingene.

Bernard er tilbagelænet 
og sidder meget afslappet 
i kroppen. Det matcher 
Ditte ved også at læne 
sig tilbage. De er ikke 
fuldstændig identiske, men 
nærmer sig hinanden. 

Christel Seierøs kommentar: 
- Her viser Ditte tydeligt, at hun gerne vil i kontakt 
med Bernard.  Et godt råd er i øvrigt, at hvis du står op, 
mens eleven sidder ned, giver det i sig selv et mismatch 
– især hvis du puster dig op. Så vil du bløde situationen 
op, kan du lægge hovedet lidt på skrå og læne dig mere 
ind mod eleven.

  4. Håndtrykket tæller også

Professor Geoffrey Beattie, chef for psykologisk videnskab på Manchester 
Universitet, har ifølge engelske Daily Mail fundet det perfekte håndtryk, 
der består af indtil flere samtidige teknikker:

1. Tag godt fat om den andens hånd med højre hånd. Tryk den med sam-
me kraft som den anden

2. Vær sikker på, at dine fingre er placeret under den andens håndflade

3. Placer hånden midtvejs mellem dig og den anden

4. Sørg for at have så kølig og tør en håndflade, som du kan. Ryst hånden 
tre gange med medium-kraft

5. Hold ikke hånden længere end to til tre sekunder

6. Hold imens øjenkontakten

7. … og hvis du kan overskue det, så smil imens og sig gerne nogle pæne ord.

NOGET AF DET, mange lærere frustreres over, er, når eleverne ikke 
kigger, ikke giver respons eller er svære at få øjenkontakt med. 
Men lad være automatisk at tage det som et tegn på, at eleven 
ikke er interesseret. Når du som lærer har sagt noget, og eleven 
kigger væk, kan det være, hun reflekterer over det, du har sagt, 
siger Christel Seierø.

- Omvendt kan en elev nærmest stirre dig ind i øjnene, og du 
tror, at han eller hun er aldeles nærværende. Men det kan også 
være en sove med åbne øjne-gestus. Øjenkontakt er ikke lig med, 
at vi hører efter. Tankerne kan vandre lige så meget ved øjenkon-
takt, som når den ikke er der.

  3. Stemmen betyder også noget

Vær opmærksom på dit toneleje. Når man bliver stresset, bliver 
stemmen ofte mere skinger. Og jo mere skinger og høj en stemme 
du har, des mindre ’power’ og jo mere angst og usikkert virker du.   

Omvendt gælder, at jo mere dyb i stemmen, des mere autoritet vi-
ser det. Så træk vejret nede fra maven, lad stemmen komme der-
fra – tal med støtte fra din mave. Hvis du så også taler stødvist, får 
det en helt anden autoritet at sige: Nu er det altså nu! 

TEMA: KROPSSPROG OG ANSIGTSMIMIK
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ARMENE OVER KORS…  
KAN SIGE HVAD SOM HELST

Korslagte arme kan også betyde, 
at vedkommende fryser. Her er 
Dittes ene hånd for eksempel 
helt hvid, fordi hun krammer den 
meget sammen.

Her tyder armene 
over kors på, at ele-
ven er utryg og i vir-
keligheden har mest 
lyst til at gemme 
sig. Det understre-
ges også af, at hendes 
ben er korslagte.

… hvilket igen 
understreges 
af Marias knu-
gede hænder. 
Hun holder 
 virkelig om sig 
selv – som en 
selvberoligen-
de gestus.

Her kunne armene over 
kors tyde på, at eleven 
ikke gider høre på dig. 
Her understreges det 
af, at Bernard samtidig 
drejer krop og ’bløddele’ 
væk, men også kigger 
skråt ned til siden. 

ET AF DE mest misforståede kropssignaler 
er, hvis elev – eller lærer for den sags skyld 
– har armene over kors. Det tolkes ofte som: 
Hun vil mig ikke, hun lukker af. Men faktisk 
kan korslagte arme betyde alt muligt andet:

De kan være udtryk for refleksion: En de-
tektiv kan eksempelvis også stå med armene 
over kors ved et gerningssted, mens han for-
søger at ”samle brikkerne” og danne sig et 
overblik. Se også andre tolkninger på fotos.

Også ben-placeringer kan misforstås  som 
’jeg lukker mig inde’ eller ’jeg er åben for hvad 
som helst’. Men også de kan som korslagte 
arme være udtryk for mange forskellige ting. 
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  4. Frivillige og ufrivillige signaler

Hvis dine ansigtstræk gør, at du bare ser sur ud, 
kan det betale sig at arbejde med det, siger Chri-
stel Seierø:

- Jeg har selv fået at vide, at jeg har et meget surt 
ansigt. Jeg har meget tunge øjenlåg samt mørke og 
lige øjenbryn, og så har jeg mundvige, der trækker 
en smule nedad. Hvis jeg slapper af og ikke tænker 
over det, får jeg et vredt udtryk. Men man kan bru-
ge sine ansigtsmuskler til at ”løfte” ansigtet, hvis 
det ’hænger’, så man skaber et mere positivt ind-
tryk. Jeg skal huske at åbne mit ansigt og løfte øjen-
brynene en smule op, når jeg er sammen med andre 
mennesker. Fordelen er, at jeg dermed også aktive-
rer de samme muskler, som hvis jeg er glad. Hvis jeg 
går rundt og aktiverer de sure muskler, går der ikke 
lang tid, før jeg virkelig bliver sur. Følelserne påvir-
ker ansigtsmuskulaturen og omvendt – så det kan 
betale sig at lave ansigtsgymnastik. 

Vil du vide mere? Så læs på Christel Seierøs 
hjemmeside: www.nlp-enneagrammet.dk 

Her virker 
det, som om 
Bernard og 
Ditte ’taler 
samme sprog’. 

Her er der 
ikke meget at 
misforstå: Bernard 
keder sig bravt. 
Det viser den helt 
flade hånd op ad 
hele kinden. Men 
nu har han også 
været på et par 
timer som model…

Christel Seierøs kommentar: 
- Benene og føddernes retning af-
slører, at Bernard er på vej væk. 
Benene viser som regel, hvor man 
er på vej hen, men der er også 
mange muligheder for misfor-
ståelser. Havde han siddet ved et 
bord, kunne benenes drejning blot 
være for at undgå et bordben, så 
man skal altid se det i sammen-
hæng med situationen.  

TEMA: KROPSSPROG OG ANSIGTSMIMIK



 Se priser og licenser på shop.systime.dk

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

Computerspil i dansk giver mulighed for at arbejde med com-
puterspil som medie- og kulturfænomen i dansk.

Udgivelsen giver en indføring i analyse af computerspil og indeholder 
desuden en grundig lærervejledning med fokus på faglige mål og 
eksempler på undervisningsforløb.

Af Julie Baden Korch-Frandsen og Pernille Cecilie Koksbang
Christian Schumacher (red.)

iBog®computerspilidansk.systime.dk

25 videoklip | 14 opgaver | 10 primærtekster | 50 illustrationer | 90 sider | Licens-
priser fra kr. 20,-

Computerspil i dansk 
– play the game

Dansk fra basis til D dækker sprog og kommunikation, litteratur 
og medier. Aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål i 
avu-bekendtgørelsen og dertil faglig læsning, brug af it og løbende 
evaluering med nye, motiverende metoder.

De enkelte niveauer – basis, G, F, E, D – kan købes særskilt eller 
samlet. Udgivelsen er velegnet til avu og andre uddannelser på 
tilsvarende niveauer.

Af Annamette Kjærsgaard Andersen, Anne Damholt Bøndergaard og Susanne Djurhuus 
Lene Trolle Schütter og Lene Meyland (red.)

iBog® dbd.systime.dk 
15 videoklip | 30 lydfiler | 265 aktiviteter | 75 interaktive opgaver | 120 primærtekster 
| 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | 900 sider | Licenspriser fra kr. 16,-

Dansk fra basis til D
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EN BODYSCANNER FORTÆLLER på sekunder alle dine 
kropsmål, droner kortlægger, hvor meget gødning 
planterne på en mark har brug for, og en tekstilprinter 
printer på tøj, så det skifter farve efter temperaturen.

Det lyder som science fiction eller måske nær-
mere et højteknologisk udviklingscenter i Silicon 
Valley, men eksemplerne er bare en lille del af den 
avancerede teknologi, der bliver brugt på skoler 
rundt i Danmark.

En af dem er Dalum Landbrugsskole ved Odense, 
hvor faglærer Klaus Fuglsang underviser eleverne i 
præcisionslandbrug. Det handler om at bruge alle de 
relevante data, man kan skaffe til at behandle hver 
enkelt plante bedst muligt.

Et vigtigt værktøj er skolens tre droner, som Klaus 
Fuglsang har certifikat til at flyve. Med dem kan han 
blandt andet lave luftfotos i høj opløsning af en mark 
for at kortlægge problemer som spor efter maskiner 
eller oversvømmelser, som forringer udbyttet. Det 
kan for eksempel bruges, når en landmand skal in-
spicere sin mark. Så kan han have dronen flyvende 
over hovedet og en iPad i hånden, så han via dronens 
optagelser kan se, hvor problemerne er og få et an-
det perspektiv på dem. Denne funktion er dog et af 
de mindst avancerede perspektiver ved dronerne. En 
af skolens droner – der i øvrigt koster knap 200.000 
kroner – har et nær-infrarødt kamera, som kan måle 
klorofylindholdet i bladene. Den kan måle, hvor me-
get plantemasse, der er i et område, hvilket er vig-
tigt for næringsstoffer og planteværn, hvis man ek-

FAGRE NYE 
VERDEN FYLDER 
ERHVERVSSKOLER
Fagene bliver mere og mere højteknologiske, og skolerne følger med. Nogle gange 
går de endda foran. Tag på en guidet tur til skoler med droner, temperaturfølsomt 
tøj og 3D-printere, der er et kvantespring for undervisningen.
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R sempelvis skal bekæmpe skadedyr. Og netop dosering er et ko-
deord i det præcisionslandbrug, Klaus Fuglsang underviser i. 
For med data fra blandt andet dronen lærer eleverne at give hver 
del af marken den rette dosering gødning.

- I stedet for at sprede gødning jævnt over marken, som man 
oftest gør, kan man ud fra de relevante data kigge på markens 
variationer og handle efter det. Eleverne skal bruge data og ikke 
mindst deres plantefaglige viden til at vurdere planternes be-
hov. Skal hvede være godt til at bage brød af, skal der være et 
højt indhold af protein. Det kræver kvælstof, men nogle steder 
på marken er der brug for meget, mens der andre steder er brug 
for mindre. Bruger planterne ikke kvælstoffet, ender det med 
at forurene vandløb og grundvand. Giver man for lidt kvælstof, 
bliver hveden ikke god, men på denne måde kan afgrøderne få 
den rette mængde, fortæller faglæreren.

Tøjet skifter farve

Det er ikke kun landbruget, der benytter sig af avanceret tekno-
logi. Det viser et hurtigt skifte til tekstil- og livsstilsbranchen 
på VIA Erhverv Campus Herning (tidligere TEKO).

Skolen i Herning har den nyeste version af en bodyscanner. 
Man stiller sig ind i maskinen, og få sekunder senere har man sin 
egen ’avatar’ – en virtuel kopi af sig selv – på en tilhørende com-
puter, hvor man kan se sine præcise kropsmål. Det er særdeles 
praktisk, hvis man skal producere tøj, der passer til den enkelte, 
og det er delvist årsagen til, at skolen har indkøbt maskinen.

- Vi er med i et forskningsprojekt, der tager udgangspunkt i, 
at vores kroppe forandrer sig. Bare de seneste ti år er der sket en 
forandring, og derfor er man ved at ændre tøjstørrelserne. Man 
har jo ikke nødvendigvis længere arme end andre, fordi man 
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bruger en large. Vi indgår i forskningen 
ved at måle en masse menneskers kroppe, 
fortæller faglærer Carsten Juncher Høeg.

Skolen har også lige fået en ny digital 
printer, som kan printe på stof. Det lyder 
måske ikke specielt, men farvestoffet er 
ikke som i andre printere. Det er til det, 
der nogle gange omtales som funktio-
nelt print. Det skifter farve, efter hvil-
ken temperatur det bliver udsat for. Det 
er ikke kun for sjov. På hospitaler kan 
det for eksempel supplere termometre, 
fordi man simpelthen kan se på patien-
tens tøj, om temperaturen er gået op el-
ler ned. Samtidig findes der andre farve-
stoffer til den digitale printer, som rea-
gerer på fugt og lys.

- Det bliver ikke brugt så meget endnu, 

men vi skal blandt andet være med til at 
skabe erfaringer med, hvad printeren kan 
bruges til, siger Carsten Juncher Høeg.

3D-printer er et kvantespring

På Roskilde Tekniske Skole står der også 
en printer. Ikke til at printe på tøj, men til 
at printe nærmest alt, hvad man kan finde 
på. Med en 3D-printer, der printer i pla-
stik i cirka samme kvalitet som legoklod-
ser, har skolen fået nye muligheder. Ele-
verne, der uddanner sig til tekniske desig-
nere, kan designe et produkt på en com-
puter, trykke på en knap og kort efter stå 
med selve produktet.

- Der er kort vej fra idé til produkt. Ele-
verne kan se, hvad deres arbejde bliver til. 
De kan vende og dreje det i hånden. Det 

var et kvantespring, da vi gik fra 2D- til 
3D-modeller på computeren, og det her 
er endnu et kvantespring, fordi eleverne 
kan se tingene i virkeligheden, siger Hen-
rik Daugaard, der er projektkoordinator 
på skolen.

For nylig har en gruppe folkeskoleele-
ver i et brobygningsforløb designet deres 
eget mobilcover, hvor det bedste blev prin-
tet. Og en af skolens egne elever på teknisk 
design har skabt et særligt ur, hvor ikke 
alle visere sidder fast i midten, men via et 
sindrigt system er monteret på hinanden.

- For de dygtige elever er der nærmest 
ingen grænser. De kan eksperimentere 
med, hvad der kan lade sig gøre, og hvilke 
forhindringer der er i fysikkens love, si-
ger han. •

 Der er store bæredygtige perspektiver i de droner, som lærere og elever bruger på Dalum Landbrugsskole.
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29. september 
Sektionen af VUC lærere 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen  
afholdes i tilknytning til sektionens TR-møde. 
Tid: Fredag den 29. september kl. 9.00-12.00 * 

13. september
Uddannelseslederne
Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen  
afholdes i tilknytning til Uddannelsesledernes årsmøde.
Tid: Onsdag den 13. september kl. 16.00 
Sted:  Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

29. september 
Sektionen for lærere i dansk som andetsprog
Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen 
afholdes i tilknytning til sektionens TR-møde. 
Tid: Fredag den 29. september kl. 16.00  * 

28. september 
Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund 
og daghøjskoler
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tid:  Torsdag den 28. september kl. 19.00 * 

28. september 
I pædagogisk sammenslutning 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Tid:  Torsdag den 28. september kl. 16.00 * 

28. september 
I sektionen for produktionsskolelærerne 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Tid:  Torsdag den 28. september kl. 19.00 * 

28. september 
I sektionen for vejledere og konsulenter på  
det offentlige beskæftigelsesområde 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Tid:  Torsdag den 28. september kl. 19.00 * 

28. september 
I landsklubben for lærere i folkeoplysningen 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Tid:  Torsdag den 28. september kl. 20.30 *

28. september
Sektionen for ungdomsskolelærere  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen  
afholdes i tilknytning til TR-ringmødet. 
Tid: Torsdag den 28. september kl. 15.00 *

18. september
Uddannelsesforbundets seniorgruppe  
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tid: Mandag den 18. september kl. 11.00
Sted: Hotel Fåborg Fjord, Svendborgvej  175, 5600 Fåborg

GENERALFORSAMLINGER

Se forbundets hjemmeside:  
uddannelsesforbundet.dk 
> forbundet > struktur og demokrati > foreninger, sektioner og sammenslutninger

Generalforsamlingerne er for alle medlemmer af de pågældende sektioner, grupper, klubber eller  
sammenslutninger, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En række generalforsamlinger  
afholdes i forlængelse af eller tilknytning til andre arrangementer (kurser mv.), se mere under de enkelte  
generalforsamlinger. I øvrigt henvises til vedtægter og øvrige oplysninger på uddannelsesforbundet.dk, og  
her kan du også se frister mv. for indsendelse af forslag. Tilmeld dig og læs mere på hjemmesiden.

* Alle generalforsamlinger  - med undtagelse af Uddannelseslederne og seniorerne  - afholdes på: 
   Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
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29. september 
Sektionen af VUC lærere 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen  
afholdes i tilknytning til sektionens TR-møde. 
Tid: Fredag den 29. september kl. 9.00-12.00 * 

13. september
Uddannelseslederne
Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen  
afholdes i tilknytning til Uddannelsesledernes årsmøde.
Tid: Onsdag den 13. september kl. 16.00 
Sted:  Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

29. september 
Sektionen for lærere i dansk som andetsprog
Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen 
afholdes i tilknytning til sektionens TR-møde. 
Tid: Fredag den 29. september kl. 16.00  * 

28. september 
Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund 
og daghøjskoler
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tid:  Torsdag den 28. september kl. 19.00 * 

28. september 
I pædagogisk sammenslutning 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Tid:  Torsdag den 28. september kl. 16.00 * 

28. september 
I sektionen for produktionsskolelærerne 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Tid:  Torsdag den 28. september kl. 19.00 * 

28. september 
I sektionen for vejledere og konsulenter på  
det offentlige beskæftigelsesområde 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Tid:  Torsdag den 28. september kl. 19.00 * 

28. september 
I landsklubben for lærere i folkeoplysningen 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Tid:  Torsdag den 28. september kl. 20.30 *

28. september
Sektionen for ungdomsskolelærere  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen  
afholdes i tilknytning til TR-ringmødet. 
Tid: Torsdag den 28. september kl. 15.00 *

18. september
Uddannelsesforbundets seniorgruppe  
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tid: Mandag den 18. september kl. 11.00
Sted: Hotel Fåborg Fjord, Svendborgvej  175, 5600 Fåborg

GENERALFORSAMLINGER

Se forbundets hjemmeside:  
uddannelsesforbundet.dk 
> forbundet > struktur og demokrati > foreninger, sektioner og sammenslutninger

Generalforsamlingerne er for alle medlemmer af de pågældende sektioner, grupper, klubber eller  
sammenslutninger, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En række generalforsamlinger  
afholdes i forlængelse af eller tilknytning til andre arrangementer (kurser mv.), se mere under de enkelte  
generalforsamlinger. I øvrigt henvises til vedtægter og øvrige oplysninger på uddannelsesforbundet.dk, og  
her kan du også se frister mv. for indsendelse af forslag. Tilmeld dig og læs mere på hjemmesiden.

* Alle generalforsamlinger  - med undtagelse af Uddannelseslederne og seniorerne  - afholdes på: 
   Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Indkaldelse til kongres

Se forbundets hjemmeside:  
uddannelsesforbundet.dk
> forbundet > struktur og demokrati > kongres

FREDAG DEN 17. OG LØRDAG DEN 18. NOVEMBER 2017 
 
på hotel Crowne Plaza Copenhaven Towers, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S. 
Kongressen starter fredag kl. 11 og forventes afsluttet lørdag kl. 16.00

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Hovedbestyrelsens beretning
4. Analyser mv. – til orientering  

4.1. Undersøgelse af vægtningen af indsatsen mellem  
    forbundet og foreningerne/sektionerne 
4.2. Fremlæggelse af konfliktregnskab for lockouten 
   i 2013

5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingenter
7. Principper for honorarer
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
11. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen
12. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
13. Eventuelt.

Fredag den 6. oktober - seks uger før kongressens afholdelse 
– er seneste frist for indsendelse af følgende til forbundets 
sekretariat på info@uddannelsesforbundet.dk: 
 
• Forslag som ønskes behandlet på kongressen fra de 

kongresdelegerede samt lærergruppens foreninger og 
sektioner, uddannelseslederne og seniorgruppen. 

• Forslag til opstilling af kandidater til formands- og næst-
formandsposten samt hovedbestyrelsen.  
Navnene offentliggøres straks på forbundets  
hjemmeside 

• Anmeldelse af delegerede fra foreningerne,  
sektionerne og uddannelseslederne

 
Hovedbestyrelsens beretning samt de forslag, der skal  
behandles under dagsordenens enkelte punkter, skal offent-
liggøres på forbundets hjemmeside og tilsendes de kongres-
delegerede senest fire uger før kongressens afholdelse, dvs. 
senest fredag den 20. oktober.
 
Der henvises til Uddannelsesforbundets vedtægter pkt. 13.
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ANMELDELSER

PROFESSION – SKULLE DET NU VÆRE NOGET 

SÆRLIGT?

Af Hans Jørgen Staugaard, Forlaget Sam-
fundslitteratur, 106 sider, 148 kr.

    

Hans Jørgen Staugaard un-
dersøger i denne bog, om 
det betyder noget særligt at 
være medlem af en profes-
sion. Hvorfor taler medier-
ne for eksempel om profes-
sioner og ikke bare om er-
hverv, beskæftigelse eller 
slet og ret job? Bogen hen-
vender sig blandt andet til 

kommende pædagoger, lærere, socialrådgive-
re og andre, som arbejder på netop professi-
onsområdet.

Hans Jørgen Staugaard indkredser i bogen 
professionsbegrebet ved at se på, hvordan be-
tegnelsen profession har udviklet sig histo-
risk i Danmark. Ligesom han kort beskriver 
forskellen på lønarbejde og professionsarbej-
de. Forfatteren gennemgår i særdeleshed vel-
færdsprofessionerne i Danmark helt overord-
net. Samtidig kigger han på forskellige ’profes-
sionsmarkører’. Det er de specielle forhold, som 
netop markerer, i hvilket omfang man kan tale 
om en profession som noget andet end et hvil-
ket som helst erhverv. Disse markører er be-
greber som monopol, specialisering, uddannel-
se og professionsetik (s. 29 ff.). Markørerne gi-
ver tilsammen professionen en bestemt status.

I bogen er enkelte begreber markeret med 
en stjerne. Det viser sig at være begreber, der 
også fremgår på en ordliste bagerst i bogen. Jeg 
savner lidt, at læseren bliver gjort opmærk-
som på dette i løbet af bogens indledende sider.

Målgruppen for bogen er ret tydelig, og hen-
sigten er egentlig også klar nok. Der mangler 
bare noget belæg for nogle af pointerne i bo-
gen – for eksempel nogle data, der understøt-
ter hovedargumenterne. I bogens sidste del 
beskriver forfatteren en række professionsdi-
lemmaer, og lige præcis her bliver bogen inte-
ressant. Her gennemgår forfatteren en række 
aktuelle dilemmaer for professionerne i den 
moderne velfærdsstat. Staugaard nævner vel-
færdsprofessionernes krydspres mellem myn-
dighed/stat og individ/forbruger. I dette kryds-
pres sættes professionsidealerne ofte i mod-
stand til for eksempel overordnede organisa-
toriske strategier og så kvalitetsbegrebet. Lige 
præcis dette krydspres vil pædagogen, læreren 
eller sygeplejersken kunne genkende, og dette 
er det mest interessante i bogen. Samlet set er 
det ikke mange stjerner, bogen får.

Lotte Max Bank

Fagbøger

GRØNLAND – HISTORIE, SAMFUND, RELIGION

Af Rasmus Augustesen og Krister Hansen, 
bog s. 189

ALVERDENS DANSK G – DANSK SOM ANDET-
SPROG

Af Hanne Hauge Milling og Anne Weile, bog 
s. 215

ALVERDENS DANSK BASIS – DANSK SOM AN-
DETSPROG

Af Hanne Hauge Milling og Anne Weile, bog 
s. 140

UNGES DIGITALE DANNELSE

Af Per Straarup Søndergård, bog s. 105

LEKTIONSSTUDIEBOGEN 

Af Thomas Kaas m.fl., bog s. 191

UDDANNELSE FOR EN MENNESKELIG FREMTID 
– GERT BIESTAS PÆDAGOGISKE TÆNKNING

Af Lærke Grandjean og Ole Morsing, bog s. 191

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

READING SHAKESPEARE IN OUR TIME

Af Birgitte Speyer, bog s. 192

SEX, HÆVN OG VIDEO – OM BØRN OG UNGES 
DELING AF INTIMT BILLEDMATERIALE

Af Per Straarup Søndergaard, bog s. 112

KLOGE KVADRATMETER

Af Gitte Andersen og Christine Antorini, bog 
s. 195

THE WRITER – HÅNDBOG TIL SKRIFTLIG EN-
GELSK

Af Jesper Engsted, bog s. 72

ABDUKTIV UNDERVISNING OG LÆRLING

Af Martin Holmgaard Laursen, bog s. 135

LEDELSE GENNEM SKOLENS RESSOURCEPER-
SONER

Af Frode Boye Andersen, bog s. 202

ARBEJDSMARKEDSDANSK – SKRIVEHÆFTE 
TIL DU1

Af Joanna Haskiel og Kirsa Freimann Ole-
sen, bog s. 80

UNDERVISNING OG LÆRING

Af Richard Dufour m.fl., bog s. 341

Skønlitteratur – letlæste historier

DU LÆRTE MIG KÆRLIGHED

Af Bente Bratlund, bog s. 42

MØDRE OG SØNNER

Af Theodor Kallifatides, bog s. 57

SORAS MIRAKEL

Af Efie Beydin, bog s. 57

NØGLEN TIL DET HELE

Af Efie Beydin, bog s. 47

NATTOG TIL HAMBORG

af Efie Beydin, bog s. 58

I RETTE HAVN

Af Efie Beydin, bog s. 48

GENNEM ILD OG VAND
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PEER LEARNING

Af Nils Wedel, Hans Reizels Forlag,  
259 sider, 250 kr.

    

Uddannelsesforsker John 
Hattie har i de senere år slå-
et sit navn fast i hele ver-
den.  Umiddelbart tilbyder 
hans koncept med ’Visible 
learning’ svaret på enhver 
lærers  ønskedrøm om at 
forstærke og forbedre ele-

vernes indlæring. Fra hele verden forlyder det, 
at manden har fundet – om ikke de vises sten, 
så dog metoden bestående af cirka 150 forskel-
lig tiltag til at forbedre og forøge skoleunder-
visningen.  John Hattie har mange års forsk-
ning og millionvis af interviews som belæg for 
effekten af sine pædagogiske visioner. Han har 
også forfattet forordet i Nils Wedels ”Peer Lea-
rning”, og han slutter sin anbefaling med at 
fastslå, at ”denne bog er vigtig læsning”. Des-
værre må læseren helt frem til side 175, før Nils 
We d e l  p r æ s e n t e r e r  d e t   p æ d a g o g i s k e 
værdigrundlag for «Peer learning»:

”Peer Learning kan defineres som erhver-
velse af viden og færdigheder med aktiv hjælp 
og støtte fra ligestillede eller sammensatte 
makkere.  Det involverer personer fra grupper, 
der ligner hinanden, ikke er professionelle læ-
rere, og som hjælper hinanden til at lære og selv 
lærer takket være den gensidige hjælp og støtte.

Nils Wedels bog ”Peer Learning” gennem-
går teorien bag metoden og giver en lang ræk-
ke anvisninger på, hvordan lærere kan organi-
sere og facilitere arbejdet med Peer learning” 
(citat fra pressemeddelelse). 

Med Nils Wedels egne ord beskriver bo-
gen ”... En læringsform, der bygger på erken-
delsen af, at samspillet mellem ligestillede er 
en af de stærkeste, hvis ikke den stærkeste og 
mest effektfulde faktorer i forhold til elever-
nes læring”. 

”Peer Learning” står på tre ben. De gennem-
gås alle grundigt i bogen.  Det er henholdsvis 
”Peer Instruction”, ”Peer Tutoring” og ”Peer 
Mentoring”.  De engelske termer er fastholdt 
i hele teksten.

De vigtigste elementer i ”Peer learning” er 
elevernes gensidige afhængighed og den sta-
dig tilbagevendende kontrol og evaluering af 
standpunkter og indlæringens effekt. Den po-
sitive gensidige afhængighed fremstilles som 
en drivkraft til, at eleven bliver så dygtig som 
mulig. Altså den bedste udgave af sig selv.  Men 
også er med i ansvaret for, at sidekammeraten/
klassekammeraten lykkes med sin indlæring. 

”Nøgleord i formålet med denne pædagogi-

ske metode er at skabe et miljø, hvor eleverne 
tager ansvaret for: 

•  Egen læring
•  Egen arbejdsindsats
•  Egen opførsel over for og interaktion med 

deres klassekammerater.” (side 180).  
Her er altså stor opmærksomhed på både 

en faglig indlæring, en personlig dannelse og et 
demokratisk favnende læringsmiljø. Når disse 
ædle pædagogiske dyder præsenteres og man-
ge steder opleves som nye, kan det kun tilskri-
ves, at modtageren selv er rundet af en angel-
saksisk skoletradition.   Det udhuler dog ikke 
på nogen måde dens værdi som brugbar didak-
tik, men i dansk skolesammenhæng er hverken 
idealerne eller begreberne nye. 

Et hurtigt  kig på den danske skolehisto-
rie vil afsløre, at vidensdannelse og personlig-
heds-dannelse  altid har været vigtige dele af 
skolens formålsparagraf – ja, med den Blå Be-
tænkning blev idealet endda, at eleverne skul-
le “vokse op til at blive harmoniske, lykkelige 
og gode mennesker”. 

Med cirkulære fra 1941 blev det slået fast, 
at folkeskolen  ikke må være forkyndende, 
men kun oplysende. I loven overlades det alt-
så til eleverne selv at tage stilling i moralske 
spørgsmål. 

Lærerens status som den, der besidder en 
viden-bedre, viden-mere og med mulighed for 
kritik og korreksen, er efterhånden kommet 
til at stå overfor elevens krav på anerkendel-
se og succesoplevelser.  Den gode vilje og ev-
nen til at navigere er blevet pejlemærker i sko-
len.  Når grænserne og rammerne bliver uty-
delige og uudtalte, kan begge parter imidlertid 
kun ”forsynde sig”, og det vil forøge usikkerhe-
den i relationen.  Forsyndelser avler skyldfølel-
ser, der i værste fald kan forpeste og undergra-
ve lærings-samværet. Medierne har fodret os 
med masser af grelle eksempler på, hvor galt 
det kan gå, men hvor det så heldigvis ikke er 
gået så galt alle steder.

Som ”Peer Learning” præsenteres i den-
ne bog, kan metoden og hele John Hatties læ-
ringsunivers bidrage til en anvendelig og øn-
sket opdatering til 2017-udgaven af det dan-
ske dannelsesideal. Åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati kan fastholdes som fundamentet i 
undervisningen.

Og læreren?  Ja, hun eller han kan lægge sin 
frygt bort for at give modsvar, fremture og dik-
tere og beskytte sin position mod diffuse krav 
om personlig og faglig selvforbedring.  Lære-
ren får med hele ”visible learning”-modellen 
en krævende opgave med blandt andet at ned-
bryde fagenes stofområder til elevernes læ-
ringsmål og gøre dem forståelige.  Elevens ge-
vinst bliver mulighed for at gøre en aktiv ind-

sats i sin egen læreproces. Lære mere ved også 
at lære fra sig, udvikle ansvarlighed for de fæl-
les mål og både modtage og give reel kritisk og 
frugtbar feedback.

Tydeligst udtrykt med skoleloven 1975 og 
1993 blev projektarbejde, deltagerstyring, den 
enkelte elevs  personlige udvikling, medbe-
stemmelse, elevråd, rundkredspædagogik og 
AFEL (Ansvar For Egen Læring, red.) kendte 
begreber i den danske folkeskole. Trivsel blev 
for alvor sat i højsædet, og elever og forældres 
indsats for at gennemføre skolens mål blev si-
destillet.  Derfor kan Hatties sprogbrug og den 
stramme struktur virke ganske fremmed på 
danske undervisere. 

Nils Wedel bog om ”Peer Learning” er en 
klar og velskrevet introduktion til John Hat-
ties didaktik.  Den kan læses som inspiration, 
bruges i udpluk, og hvis nogen vil betale (for 
det er absolut ikke billigt), kan indholdet ind-
gå i formulering og forhandling om at indføre 
”visible learning” som didaktisk model for sko-
len/kommunen.

Marianne Bindslev

DREAM ON?

Af Nina Holst, Christopher Bisgaard Ole-
sen og Kjeld Mazanti Sørensen, Forlaget 
Columbus, 272 sider, 312 kr. med moms.

    

Hvad er der blevet af den 
afrikansk-amerikanske be-
folknings drømme 50 år ef-
ter borgerrettighedslovgiv-
ningen i USA? Hvor vigtige 
er modsætningerne mellem 
sorte og hvide nu efter val-
get af Obama i 2008? Er de 

jævnlige voldelige episoder tegn på fortsatte, 
dybtliggende racespændinger i det amerikan-
ske samfund?

Disse og lignende emner bliver godt og 
grundigt behandlet i denne glimrende bog.

Med en lang række særdeles gode og rele-
vante fotos, figurer og tabeller suppleres afsnit-
tene om de dybt alvorlige emner.

Bogen har en fin balance mellem stof fra 
aviser, film, plakater og skønlitterære tekster. 
Og med disse afsnit kommer bogen langt om-
kring:

1. Race, ulighed og frigørelse
2. Store forventninger, store skuffelser
3. Segregation og migration
4. A Second Reconstruction
5. Økonomisk krise og forfald
6. Hvordan er det gået med drømmen?
7. African American Literature
•  billedkilder
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•  centrale begreber
•  indeks.
Sproget i bogen varierer meget både i form 

af detaljer i formuleringer og rent glosemæs-
sigt. Det medfører yderst forskellige sværheds-
grader i både kilder, analyser og beskrivelser. 
Omvendt er de valgte fotografier gengivet i 
pænt store størrelser og altså på ingen måde 
så ’gnattede’ som i andre undervisningsbøger.

Bogen vil kunne bruges i talrige tværfaglige 
forløb med engelsk, historie, samfundsfag, mu-
sik og ikke mindst ved arbejde med større indi-
viduelle og fælles projekter på mange niveau-
er som for eksempel KVU, AVU, HF og HTX.

De tre forfattere har meget erfaring fra un-
dervisning i en række forskellige fag, hvilket 
bogen tydeligt bærer præg af. Derfor skal de 
roses for en yderst velgennemarbejdet bog, for 
glimrende udvalg af tekster, for relevante illu-
strationer og ikke mindst for valget af bogens 
tema! En sådan bog har vi ventet på længe...

Igen-igen skal forlaget have ros for en spæn-
dende og tankevækkende udgivelse og den-
ne gang også for billeder i ordentlig størrelse.

Ole Fournais

LÆRINGENS DNA

Af Theresa Schilhab. Aarhus Universitets-
forlag, 67 sider, 129,95 kr. Del af serien ”Pæ-
dagogisk Rækkevidde”.

    

Serien udgives i samarbej-
de mellem Aarhus Univer-
sitetsforlag, Danmarks Læ-
rerforening og Frie Skolers 
Lærerforening.

I serien giver Danmarks 
førende pædagogiske for-
skere inspiration til, hvor-

dan lærere og pædagoger kan omsætte viden til 
praksis i klasseværelset - ”lære af mødet med 
verden”. Forfatternes mål er at bringe forsk-
ningsverdenen og læringsmiljøet sammen og 
udvikle et fælles sprog.

Theresa Scilhab giver i ”Læringens DNA” 
inspiration til, hvordan lærere lettere kan fast-
holde elevernes opmærksomhed, støtte deres 
trivsel og lade dem lære ved at mærke verden 
(citat fra pressemeddelelsen).

Det er mange hundrede år siden, at det blev 
betragtet som en bastant provokation at frem-

lægge tesen om, at menneskelig læring og er-
kendelse først og fremmest opnås ved direkte 
sansning (se for eksempel den skotske filosof 
David Hume i midten af 1700-tallet). Siden har 
denne opfattelse været grundlag i en del teore-
tisk pædagogik.  Skolehistorien fremviser også 
adskillige eksempler på, at det har været ført i 
marken i praktisk undervisning. En god, om-
end gammel historie og frugtbare erfaringer 
har altid sin berettigelse, men...

I betragtning af, at læseren forudsættes 
at være fagligt uddannet pædagog/lærer, er 
både sprog og indhold overraskende banalt og 
familiært. Fremlæggelse af grundforskning 
om ”chimpansemor” og ”matematikpigen” og 
pointer som at ”… vi bliver påvirkede af omgi-
velserne uden vores eget vidende”, eller ”Hvis 
dine elever pludselig får ondt i maven, eller 
det gør voldsomt ondt i hælen, kan det være 
gode biologiske argumenter for at variere un-
dervisningen”.  Det rammer helt forbi bogens 
målgruppe, som er anført til at være uddan-
net fagpersonale.

Det er sandsynligvis heller ikke nyt stof for 
uddannede pædagoger, at menneskelige ” .... 
egenskaber (som IQ, absolut gehør, ADHD) er 
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formbare…. Derfor spiller lærere og pædago-
ger så stor en rolle for børns udvikling i sko-
len” (side 22).

I det afsluttende afsnit hedder det: ”Biolo-
gisk læring afhænger først og fremmest af san-
seoplevelser, men lige så selvfølgeligt af men-
neskeligt samvær”.  Denne påstand samler ud-
mærket hele bogens upræcise halv-videnska-
belige fremlæggelse af, hvordan menneskelig 
læring kan igangsættes og fastholdes.  

Det er virkelig ærgerligt, at den konstrukti-
ve ide om at bringe forskning, teoretisk pæda-
gogik og praktisk læring tættere på hinanden 
ikke lykkes bedre.  Det kunne have været et vel-
komment bidrag til at ophæve rangordningen 
mellem teori og praksis.  Alle kræfter kunne i 
stedet have bidraget til at udvikle og nuancere 
de kendte læringsteorier.  Men så havde det jo 
været en hel anden bog.

Undertegnede anmelder ventede forgæ-
ves efter en eller anden ”afsløring”, som aldrig 
kom. Trods gode hensigter efterlader ”Lærin-
gens DNA” læseren forvirret. Eller mere sand-
synligt desorienteret.

Marianne Bindslev

DET BRITISKE IMPERIUM - FRA ENGLANDS 

EKSPANSION TIL COMMONWEALTH

Af Helle Folkersen, Forlaget Systime, 160 
sider, 168 kr. plus moms. 

    

I denne tid beskæftiger alle 
medier sig med diverse føl-
ger af Brexit. Det er natur-
ligt nok efter den noget 
overraskende afstemning. 
Mange artikler og indlæg 
forsøger naturligvis at fin-
de forklaringer – ofte med 

baggrund i interne britiske forhold – men som 
regel inddrager de også elementer fra det for-
dums så vidtstrakte britiske imperium. Og her 
viser det sig undertiden, at skribenten i heldig-
ste fald har et noget overfladisk kendskab til 
britisk historie, i værste fald mangler helt ba-
sal viden.

Denne bog råder bod på sådanne mangler!
Med en række korte, velformulerede afsnit 

giver bogen en grundig og velunderbygget be-
skrivelse både af intern  britisk historie og af 
tilblivelsen af det enorme imperium.

Og med disse afsnit kommer den lille bog 
vidt omkring:

1. Fra engelsk imperium til britisk union
2. Det første Britiske imperium
3. På vej mod imperiet
4. Imperialismens storhedstid
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Træffes I sekretariatet efter aftale
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Lærer Frank A. Jørgensen
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Vil du have en personlig samtale, aftaler 
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Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    

5. Bosættelseskolonierne
6. Imperiet i krig
7.  Afkoloniseringen af Det Britiske Im-

perium
8. Arven fra Imperiet.
hertil et glimrende stikordsregister og en 

billedliste.
Helhedsindtrykket er en særdeles fin balan-

ce mellem gedigen historisk fremstilling og til-
hørende yderst relevante kildetekster.

Hvert kapitel suppleres med gode og me-
get velvalgte illustrationer – vel at bemærke i 
en fornuftig størrelse. Her kunne andre forlag 
lære noget… Et meget sigende foto finder man 
på side 121: Den daværende høje britiske pre-
mierminister Harold Macmillan ses under et 
besøg i Lagos i Nigeria gående midt i en stor 
flok af smilende lokale børn i året 1960, hvor 
man forbereder afviklingen af de mange kolo-
nier. Man tænker uvilkårligt på formuleringen 
med ’den hvide mands byrde’...

Desuden rummer bogen vældig gode og let-
læselige landkort. For eksempel på side 67 med 
et dejligt tydeligt landkort over det afrikanske 
kontinent med de talrige ulogiske opdelinger 
mellem diverse kolonimagter.

Forfatteren med en arbejdsbaggrund i både 
gymnasieskolen og fra universitetet skal have 
meget ros for et godt og flydende sprog, som på 
ingen måde bør kunne give vore elever og stu-
derende nævneværdige problemer. Desuden 
har hun formået på bedste måde at give en ræk-
ke velformulerede analyser af sammenhængen 
mellem indre britiske forhold og globale, impe-
rialistiske strategier.

Bogen er tiltænkt undervisning i historie-
faget på ungdomsuddannelserne, men vil uden 
problemer kunne bruges i en lang række tvær-
faglige projekter på også KVU, AVU, STX, HHX 
og lignende. 

Vanen tro ledsages den trykte bog med en 
digital udgave, hvilket forlaget skal roses for.

Ole Fournais
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