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ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED
Alle, der arbejder i rustfrit stål, skal gennemgå den særlige 
§17-miljøuddannelse (den tidligere §26-miljøuddannelse). 

Indholdet er derfor koncentreret om de vigtigste arbejds- 
miljøpåvirkninger og sundhedsrisici ved arbejdet samt de 
særlige foranstaltninger og arbejdspladsregler. Hæftet  
giver derudover en række oplysninger til et sundt og  
sikkert arbejdsmiljø.

THE WORKING ENVIRONMENT
Engelsk udgave af ”Arbejdsmiljø  
og sikkerhed ved svejsning og  
termisk skæring”.
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ARBEJDSMILJØ
”Arbejdsmiljø” indeholder en gennemgang af arbejdsmiljøsystemet 
og dets redskaber; fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, 
erstatning samt et afsnit om sundhed på arbejdspladsen.

Den indeholder også et kapitel om, hvordan eleven kan bidrage 
til det gode arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Overalt understøttes 
indlæringen af eksempler og illustrationer fra gastronomens, 
receptionistens og tjenerens hverdag.
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Færre offentligt ansatte  
Siden Lars Løkke Rasmussen overtog regeringsmag-
ten, er der blevet færre offentligt ansatte. Korrigerer 
man antallet af offentligt beskæftigede for arbejdslø-
se, som er i løntilskudsjob, var der en stigning i antal-
let på godt 4.000 personer under tidligere statsminister 
Helle Thorning-Schmidt. Under Lars Løkke Rasmus-
sen har der været et fald på cirka 6.000 personer. Det 
viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

KORT NYT af Inge Gleerup

6.235
personer ansøgte om asyl i Danmark i 2016, viser de 
seneste tal fra Danmarks Statistik. I 2015 var antallet 
mere end det tredobbelte. Ansøgerantallet fra 2016 sva-
rer nogenlunde til ansøgertallet fra 2012. Der var flest 
asylansøgere fra Syrien – i alt 1.251 personer. De næst-
største grupper af asylansøgere kom fra Afghanistan 
eller var statsløse ansøgere. Børge Pedersen takker af 

Efter seks år på posten som næstformand i Uddannelsesforbundet 
har Børge Pedersen meddelt, at han efter kongressen i november går 
på pension. Han fylder 65 år i februar 2018.

- Det har været et privilegie for mig at være med helt inde i ma-
skinrummet, når det har handlet om at sikre medlemmernes løn- og 
arbejdsvilkår og udviklingen på vores skoleområder bedst muligt. 
Men nu er det tid til nye kræfter på posten. Jeg har virkelig værdsat 
at være næstformand – også selv om jeg har haft posten i en årræk-
ke, som langtfra har været problemfri. Her tænker jeg især på kon-
sekvenserne af lockouten i 2013, siger Børge Pedersen. 

Han er uddannet folkeskolelærer og blev i 1984 ansat som fag-
lærer på Thisted Tekniske Skole. Det faglige lokale arbejde begynd-
te næstformanden i 1987, og han blev siden valgt til DTL’s hovedbe-
styrelse og senere til næstformand. Da Uddannelsesforbundet blev 
dannet i 2009, blev Børge Pedersen valgt ind i hovedbestyrelsen og 
i 2011 valgt til forbundets næstformand.

Tilfældigt, hvem  
der radikaliseres 
Vejen fra deltagelse i bander og kriminalitet til ekstremisme 
og radikalisering er langt fra lineær og smal. En ny rapport 
fra DPU, Aarhus Universitet, advarer mod blinde pletter i 
forebyggelsen. Hvad der får nogle til at krydse grænsen fra 
bandemiljøer og kriminalitet til politisk eller religiøs eks-
tremisme, er ofte tilfældigheder. Derfor er det også svært at 
forudsige, hvilke mennesker eller miljøer man skal holde et 
ekstra vågent øje med, konkluderer Line Lerche Mørck og 
Tina Wilchen Christensen, der står bag rapporten ”Bevægel-
ser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermil-
jøet - En kritisk undersøgelse og diskussion af Cross-over. 

DR-medarbejdere har ret  
til betalt frokostpause
Danmarks Radio har tabt sag om betalt frokostpause, og medar-
bejderne har derfor fortsat ret til betalt spisepause. I sagen fra DR 
kom voldgiftsretten frem til, at den betalte spisepause kun kan 
bringes til ophør sammen med overenskomsten. Uddannelses-
forbundet er i kontakt med Lærernes Centralorganisation, som 
for tiden nærlæser på præmisserne for afgørelsen. Umiddelbart 
er det vurderingen, at afgørelsen kan overføres til ansatte på det 
statslige område, der følger tjenestemændenes arbejdstidsaftale – 
og derfor også bør gælde på erhvervsskoler, AMU-centre, VUC’er 
og produktionsskoler. Tillidsrepræsentanterne i Uddannelsesfor-
bundet vil blive orienteret, når der er nyt i sagen.
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 VI PRESSER PÅ POLITISK FOR UNGE  
UDEN UDDANNELSE  

UNGE, DER IKKE umiddelbart er parate til en ungdoms-
uddannelse, har i mange år været en gruppe, ingen 
politikere ville tage ansvar for. Nu er de imidlertid 
kommet højt på dagsordenen, og mange tak for det. 

Statsministeren nedsatte i januar sidste år en eks-
pertgruppe, der skulle analysere, hvem disse unge er, 
hvad deres behov er, hvilke tilbud, der er til dem – og 
efterfølgende komme med anbefalinger til, hvordan 
man fremover bør gribe tingene an. Formålet var kort 
sagt at nå frem til at gøre det betydeligt bedre for de 
unge, end vi gør i dag. Godt initiativ!

Nu er ekspertgruppen kommet med en 
række anbefalinger, og Christiansborg-
politikerne er i gang med at forhandle 
struktur og indhold på plads.

Uddannelsesforbundet har i hele eks-
pertgruppens forberedelsesperiode leveret 
input, deltaget i debatter og søgt at forme 
dagsordenen, hvor vi kunne komme til det. 
For os har det været vigtigt at holde fast i, 
hvad der reelt er de unges behov, og hvor-
dan vi bedst giver dem det rette tilbud. 
De unge er vidt forskellige. Det samme er 
deres behov. Derfor skal vi også sikre, at 
de tilbud, de får, reelt anerkender denne 
forskellighed og understøtter den enkelte unges vej 
frem mod at være parat til en ungdomsuddannelse.

Vi skal også sikre, at de unge, der er begyndt på det 
rette tilbud, kan fortsætte på det, selv om de flytter 
til en anden kommune – uden at blive slået tilbage 
til start eller pålagt en tur forbi en sagsbehandler i 
den nye kommune. Og vi skal sikre, at unge fra alle 
dele af landet får samme muligheder for det rigtige 
tilbud for dem. Det skal ikke være en kommunal af-
gørelse, hvad der lokalt er mulighed for eller tilby-
des den unge.

Derfor er det afgørende for de unge, at den politi-
ske proces, som er startet, efter at ekspertgruppen 
har afleveret sine anbefalinger, ender med, at der 
etableres en ramme om de unges fremtidige uddan-
nelse i statsligt regi. 

Og det er afgørende, at de unge også fremover får 
mulighed for at deltage i forskellige former for ud-
dannelse – både indholdsmæssigt, pædagogisk og 
i forhold til de pædagogiske miljøer, uddannelses-
tilbuddene ligger i. Vi skal i den grad passe på, at de 
unge ikke ender med at blive spist af med en stang-

vare. Disse unge nås ikke med 
standardtilbud. De har afprøvet 
adskillige af slagsen, og de har 
afvist dem alle – eller er blevet 
ekskluderet fra dem. Vil vi nå 
dem, skal vi sikre, at vi faktisk 
tager dem alvorligt og giver dem 
et tilbud, der passer til dem, de-
res behov og deres særlige præ-
ferencer i forhold til det pæda-
gogisk miljø. 

Disse unges tarv ligger Ud-
dannelsesforbundet stærkt på 
sinde, og derfor vil vi også fort-

sætte arbejdet med at præge dagsordenen frem mod 
et politisk forlig, men også efter, når den egentlige ud-
formning af de nye rammer skal udfoldes.

Heldigvis for de unge er vi jo ikke på bar bund. 
Vi har i dag nogle fantastiske tilbud til dem i regi af 
daghøjskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og 
VUC. Nu handler det om at få det gode fra disse til-
bud tænkt ind i de unges fremtidige tilbud. De for-
skellige institutioner kernekompetencer, som vir-
ker, skal genfindes og fortsat bruges af de unge i de-
res vej frem mod en ungdomsuddannelse. •

Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
Uddannelses- 
forbundet

”Vi skal i den grad 
passe på, at de unge 
ikke ender med at 
blive spist af med 
en stangvare. Disse 
unge nås ikke med 
standardtilbud.
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Uddannelsesforbundet går i brechen for, at det nuværende udbud af forberedende 
tilbud bliver fastholdt i en eventuel ny institution. Det understreger forbunds
formand Hanne Pontoppidan, der vil kæmpe for størst mulig indf lydelse.

  Læs mere 

Læs mere om Uddannelsesforbun-
dets arbejde for at styrke og fast-
holde viften af forberedende til-
bud på uddannelsesforbundet.dk/ 
flere-i-uddannelse

Der skal ikke herske tvivl hos medlem-
merne om, at Uddannelsesforbundet kæm-
per for, at der også i fremtiden vil være Al-
men Voksenuddannelse, produktionssko-
letilbud og daghøjskoletilbud. Sådan ly-
der meldingen, efter at et ekspertudvalg 
nedsat af Undervisningsministeriet sid-
ste dag i februar kom med anbefalinger til, 
hvordan flere unge får en ungdomsuddan-
nelse. I anbefalingerne lægges der blandt 
andet op til, at der oprettes en ny institu-
tion, men hvordan den præcist skal ind-
rettes, er der stadig usikkerhed om.

- Vi vil forsøge at sikre, at der fortsat 
vil være den vifte af relevante tilbud til 
de unge, som vi har nu. Det er afgørende 
vigtigt, at man også efter en eventuel re-
form af området fortsat kan finde Almen 
Voksenuddannelse, produktionsskoletil-
buddene og daghøjskoletilbuddene, siger 
Hanne Pontoppidan.

Konkret betyder det blandt andet, at 
Uddannelsesforbundet benytter enhver 
lejlighed til at minde politikerne om, hvor 
sammensat gruppen af unge er, som har 
udfordringer med at komme ind på og gen-
nemføre en ungdomsuddannelse, under-
streger hun. 

Skal være statsligt forankret

Ekspertudvalget lægger desuden op til, 
at der laves en samlet model for ansvar, 
finansiering og styring for den forbere-
dende uddannelse.

- Vi vil gøre politikerne opmærksomme 
på, at det har været et problem med de for-
skelle, der har været med hensyn til for-
ankringen og finansieringen af tilbud-
dene. Kommunerne har haft en tilbøje-
lighed til at skubbe ansvaret fra sig. Der-
for arbejder vi også for, at hele området 
skal forankres i staten, uddyber Hanne 
Pontoppidan. 

Politisk proces er i gang

Forbundsformanden understreger, at der 
er tale om ekspertanbefalinger, og at der 
endnu ikke er vedtaget noget politisk. 

- Men der er ingen tvivl om, at der er 
så stærke politiske kræfter inde over, at 
der kommer omvæltninger på området, 
pointerer hun.

Uddannelsesforbundets valg er enten 
at være med i den proces og forsøge at på-
virke mest muligt eller at stå uden for den.

- Vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, 
for at præge den politiske proces. Ender 
det med, at der oprettes en ny institution, 
som ekspertudvalget anbefaler, vil vi ar-
bejde for, at indholdet af de eksisterende 
tilbud flyttes med over, slår forbundsfor-
manden fast. •

Se i øvrigt tema om Unge på kanten side 
10-16

UDDANNELSESFORBUNDET:  
VI VIL KÆMPE FOR AT 
FASTHOLDE DEN BREDE 
VIFTE AF TILBUD

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



  Det anbefaler ekspertgruppen 

Én ny Forberedende Uddannelse: Fle-
re af de uddannelsestilbud, der findes for 
udsatte unge, skal samles i ét nyt tilbud, 
den Forberedende Uddannelse, med tre 
spor: en almenlinje, en produktionssko-
lelinje og en erhvervslinje. Udgangspunk-
tet for den Forberedende Uddannelse skal 
være, at de eksisterende tilbud –produk-
tionsskolerne, EGU, KUU, FVU, AVU og 
OBU – integreres i det nye tilbud.

Enstrenget styrings- og finansierings-
model: Den Forberedende Uddannelse 
skal styres ud fra nationale standarder 
for tilsyn. Staten skal have det overordne-
de økonomiske, institutionelle og tilsyns-
mæssige ansvar for hele området. 

Én samlet model: Der skal laves en sam-
let model for ansvar, finansiering og sty-
ring for det forberedende område. Det 
skal bygge på kommunalt myndigheds-
ansvar og statsligt styringsansvar base-
ret på statsligt selvejende institutioner 
for forberedende uddannelse og med en 
stor kommunal medfinansiering.

Gode praksisser videreføres: I det nye 
tilbud bør de gode praksisser, som findes i 
de eksisterende tilbud, videreføres.

Samlet kommunal ungeindsats: Der 
skal være en sammenhængende kommu-
nal ungeindsats, der samler vejlednings- 
og støttefunktioner, så de unge ikke skal 
søge hjælp flere steder, som for eksempel 
jobcentret og Ungdommens Uddannel-
sesvejledning.

Én kontaktperson: De særligt sårbare 
unge skal have en gennemgående kontakt-
person, som tildeles af kommunen.

En ny 100-procent-målsætning: Målet 
om, at 95 procent af alle unge skal have 
en ungdomsuddannelse, skal erstattes af 
et 90/10-mål: 90 procent af de unge fra en 
årgang skal tage en ungdomsuddannel-
se og 10 procent skal opnå en såkaldt er-
hvervskompetence.

KILDE: ’BEDRE VEJE TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE’

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 

(GL) besluttede i februar at varsle sym-
patiblokade over for A2B. Dermed er 
GL det sjette forbund, som slutter sig 
til blokaden mod den private virksom-
hed, som driver en række sprogcentre. 

Det er Lærernes Centralorganisa-
tion (LC), der har indledt blokaden mod 
A2B i december sidste år. Blokaden kom-
mer, efter at det ikke er lykkedes LC at 
indgå en overenskomst for Uddannel-
sesforbundets medlemmer med A2B 
trods flere års forhandling. Den private 
virksomhed driver en række sprogcen-
tre, men det sker med lærerlønninger, 
pensionsordninger og barselsordninger, 
som er ringere, end de overenskomst-
forhold, som gælder under Uddannel-
sesforbundets overenskomster.

- Underviserne hos A2B skal have 

samme løn og samme vilkår som de-
res kolleger, som også er sproglærere, 
slår formand for Uddannelsesforbun-
det Hanne Pontoppidan fast.

Det er LC-forbundene, som ud over 
Uddannelsesforbundet omfatter Dan-
marks Lærerforening, Handelssko-
lernes Lærerforening og Frie Sko-
lers Lærerforening, der har varslet 
blokade mod A2B.

Desuden sympatiserer Dansk Ma-
gisterforening og nu altså også Gym-
nasieskolernes Lærerforening med 
blokaden.

Sympatiblokaderne betyder, at de 
seks forbunds medlemmer ikke må 
søge og tage arbejde som danskun-
derviser hos A2B.

SEKS FORBUND  
ER MED I 
BLOKADEN  
MOD A2B
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) slutter 
sig som det sjette forbund til blokaden mod 
sprogcenteret A2B.

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

  Her er A2B’s overenskomst  

•  Hos A2B er lønnen ikke bestemt i en overenskomst, hvilket betyder, at der gives forskel-
lig løn efter lokale forhandlinger. Uddannelsesforbundet har set lønninger, der ligger op til 
5.000 kroner under en sammenlignelig lærers. 

•  Hos A2B skal man selv indbetale fire procent til pensionsordningen, mens A2B indbetaler 
otte procent. Landets øvrige sprogcenterlærere har en pensionsordning på 17,3 procent, 
som er fuldt arbejdsgiverbetalt. 

•  Hos A2B kan en gravid kvinde få barsel fire uger før fødslen og 14 uger efter med fuld løn, 
hvorefter hun kan få 145 kroner i timen de næste otte uger. Hos andre sprogcentre ville hun 
have fået fuld løn i seks uger før og 26 uger efter fødslen.

KILDE: UDDANNELSESFORBUNDET
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LÆRERNES CENTRALORGANISATION OG Uddannelsesfor-
bundet har indgået overenskomst for underviserne hos UC-
plus. Underviserne på UCplus’ transportuddannelser un-
der AMU og EUD har dermed fra 1. marts fået samme vil-
kår og niveau for løn og pension som lærerne på erhvervs-
skoleområdet. Det er den første overenskomst, der er ind-
gået med private udbydere på AMU/EUD-området, og både 
formanden for Uddannelsesforbundet og direktøren i UC-
plus er tilfredse med resultatet og forløbet.

- Jeg er glad for, at vi har fået overenskomsten med UC-
plus på plads. Overenskomsten betyder, at medarbejderne 
hos UCplus fremover er sikret løn og ansættelsesvilkår på 
niveau med øvrige overenskomstdækkede AMU- og EUD-
undervisere, samtidig med, at virksomheden kan sige, at de 
alene konkurrerer om at levere den bedste kvalitet, når de 
indgår i offentlige udbud på området, siger Hanne Pontop-
pidan og tilføjer, at det har været et fint forhandlingsforløb.

Også Jakob Thykier, direktør i UCplus, er glad for, at 
det er lykkedes at få lavet en overenskomst på en måde, ”så 
begge parter mener, det ser rigtig fornuftigt ud”:

- Jeg er glad for samarbejdet, fordi jeg synes, vi egentlig 
klarede det ret hurtigt og uden mange sværdslag. God pro-
ces og godt resultat, siger han:

- Dét, der er i det for os, er, at det kan fungere i den vir-
kelighed, vi har. Det her handler jo om at finde en balance, 
og den synes jeg, det er dejligt, at vi har fundet.

Uddannelsesforbundet fører i øjeblikket forhandlinger 
med andre private uddannelsesudbydere på AMU/EUD-
området om indgåelse af overenskomst. •

FØRSTE 
OVERENSKOMST  
MED PRIVAT UDBYDER 
PÅ AMU/EUD

A F  D O R T H E  P L E C H I N G E R

Uddannelsesforbundet har indgået en overenskomst med UCplus 
på AMU og EUD Transport. Den betyder blandt andet, at der nu kan 
konkurreres på kvaliteten.

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

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

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

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

København
Hestemøllestræde 5 · 1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    
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Læs systime.dk  |  Ring 70 12 11 00  |  Skriv systime@systime.dk  |  Deltag lab.systime.dk

Nye grundbøger til dansk på avu 
Gennem en række øvelser træner kursisterne de grundlæggende skrivefærdigheder og bliver 
i stand til at arbejde bevidst, klart og enkelt med skriftlig fremstilling.

Kom i mål med skrivning – Basis•G
Genrer: portræt, blog, indlæg, ansøgning og 
indstilling.

iBog® komimaalmedskrivningg.systime.dk
  44 opgaver | 5 interaktive opgaver | 18 ori-

ginale tekster | 45 illustrationer | 140 sider

Bog Udkommer ultimo marts

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

iBog® komimaalmedskrivningd.systime.dk
  39 opgaver | 16 originale tekster | 28 illu-

strationer | 120 sider

Bog 111 sider

Af Susanne Djurhuus og Lene Trolle Schütter
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EFTERSØGNINGEN 
AF DE UNGE, 
SOM SAMFUNDET 
TABER 

Hvor mange unge fal
der igennem  systemets 
netmasker, og hvor for
svinder de hen? Det er 
spørgsmålene, som har 
rejst sig på Uddannel
sesbladets  redaktion 
i forbindelse med, 
at et  ekspertudvalg, 
som Undervisnings
ministeriet har nedsat, 
giver anbefalinger til, 
hvordan f lere unge får en 
ungdoms uddannelse – og 
færre dermed falder ud 
af systemet.

TEMA: UNGE PÅ KANTEN 

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

F OTO :  M I K K E L  Ø S T E R G A A R D
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LAD MIG STARTE ved slutningen. Lad mig starte med Nicoline. 
Nicoline er hjemløs. Hun er en del af en meget broget gruppe 

unge, som jeg gerne vil finde frem til. Men det skal vise sig at 
blive vanskeligt. Meget vanskeligt. Hun er der. Men hun er der 
alligevel ikke… 

Det giver ikke så meget mening lige nu. Men det gør det for-
håbentligt senere i denne beretning. 

Jeg er på jagt efter de unge, der falder ud af systemet og vil 
for Uddannelsesbladet undersøge, hvor de egentlig befinder sig. 
Men det skal vise sig at være en nærmest umulig opgave. Der 
findes nemlig ikke opgørelser over de unge, som ikke længere er 
i systemet. Som ikke er i uddannelse. Som ikke er i job. Og som 
ikke er på offentlig forsørgelse. De optræder i sagens natur ikke 
i systemet, fordi de glider under den statistiske radar. Og der er 
ikke noget nummer, man kan ringe til for at snakke med dem. 

Så hvor er de? Hvor bliver de af? Og hvor begynder man sin 
eftersøgning? Her følger mit forsøg på at finde svaret og en af 
de unge, der er gemt i statistikkernes mørketal.

Jeg begynder hos Undervisningsministeriet. For det er i det 
system, vi som samfund føler, de unge er i de bedste hænder. I 
gang med en eller anden uddannelse. 

I Undervisningsministeriet er man imidlertid meget op-
mærksom på, at der er en mindre gruppe unge, som det er me-
get svært at sige, hvor er henne. 

- Vi kan give et billede af hovedparten af de unges veje. Men 
vi kan ikke give et klart billede af hver enkelt unges vej, hvis de 
ikke er i gang med et uddannelsestilbud eller i beskæftigelse. 
Det er afhængigt af, hvor de bevæger sig hen, og hvordan ind-
beretningssystemerne er, forklarer Hanne Woller, som er spe-
cialkonsulent i Undervisningsministeriet.

I ministeriets opgørelser er 
de unge, som regnes som for-
svundne, altså i vid udstræk-
ning ikke registreret. Dermed 
er nogle af dem så at sige for-
svundet rent statistisk. 

Ifølge specialkonsulenten 
befinder langt de fleste unge 
sig dog et sted i systemet. Også 
de fleste af dem, som ender i 
kategorien ”Uden aktivitet og 
ingen offentlig forsørgelse”. 

De er blot på vej mellem uddannelser, har flyttet bopæl eller er 
ramt af langvarig sygdom og derfor ikke med i de nedslag, som 
ministeriets statistikere foretager. 

Usikkert, hvor mange får ungdomsuddannelse

Mit næste skridt er derfor at skabe et overblik over, hvor mange 
unge der får taget en ungdomsuddannelse – og ikke mindst, 
hvor mange der ikke gør. 

I omkring et kvart århundrede har skiftende regeringer haft 
en ambition om, at 95 procent af de unge skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 

Men det er ikke lykkedes at 
leve op til den målsætning. Af 
sidste års ungdomsårgang er 
det 92 procent, som ventes at 
gennemføre en ungdomsud-
dannelse. Det viser den sene-
ste fremskrivning fra Under-
visningsministeriet.

Næste stop på min eftersøg-
ning er Det Nationale Institut 
for Kommuners og Regioners 
Analyse og Forskning, KORA. 
Her er Niels Matti Søndergaard projektleder for en gruppe for-
skere. De har udgivet en delrapport, der skal bruges af det eks-
pertudvalg, som netop er kommet med anbefalinger til, hvor-
dan flere unge finder vej til og igennem uddannelsessystemet. 

Regeringen har i sit grundlag erklæret, at målsætningen om 
at få 95 procent af en ungdomsårgang igennem en ungdomsud-
dannelse skal tages op til genovervejelse i år. Det er i den sam-
menhæng, KORA’s delrapport skal bruges.

Niels Matti Søndergaard er interessant, fordi han kan for-
tælle, at der er usikkerhed om, hvor mange unge der reelt får en 
ungdomsuddannelse.

Ifølge KORA-forskeren starter næsten alle unge på en ung-
domsuddannelse på et tidspunkt, efter at de har gjort folke-
skolen færdig. 

- Men der er også en masse, der ryger ud igen, forklarer Niels 
Matti Søndergaard.

At 92 procent af den seneste ungdomsårgang ventes at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse er samtidig en prognose – og 
dermed altså langt fra et faktum.

”Vi kan ikke give 
et klart billede 
af hver enkelt 
unges vej.
HANNE WOLLER,  
UNDERVISNINGSMINISTERIET

”Det er et godt 
spørgsmål, hvad 
de sidste otte 
procent laver.
NIELS MATTI SØNDERGAARD, 
KORA
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- Og det er et godt spørgsmål, hvad de sid-
ste otte procent laver, vedgår Niels Matti 
Søndergaard.

Hver femte gennemfører ikke

Også hos SFI, der er et uafhængigt nationalt 
forskningscenter under Økonomi- og Inden-
rigsministeriet, har man forfattet en delrap-
port til ekspertudvalget. 

Omkring hver femte unge i en årgang er 
på nuværende tidspunkt ikke i gang med el-
ler har gennemført en ungdomsuddannelse. 
Det viser tal, som SFI har udgivet i decem-
ber 2016. Det er altså noget mere end de otte 
procent, som Undervisningsministeriet i 
sin fremskrivning venter vil få en ungdoms-
uddannelse. 

”Kløften til 
den lille andel 
af unge, som 
ikke kommer 
videre, er 
blevet dybere.
STEFAN BASTHOLM  
ANDRADE, SFI

Af mangel på et bedre begreb kalder SFI gruppen 
af unge uden uddannelse for restgruppen. 

- Der er mange unge, som holder et sabbatår på 
højskole eller som rygsækrejsende og derfor figure-
rer i restgruppen, fordi de ikke bliver registreret som 
værende i uddannelse eller på arbejdsmarkedet, for-
klarer forsker Stefan Bastholm Andrade.

Han vurderer, at de fleste i restgruppen kommer 
ind i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarke-
det senere i livet. 

- Så restgruppen bliver gradvist mindre, jo ældre 
årgangen bliver, påpeger SFI-forskeren. 

Det er på den måde, at Undervisningsministeriet 
når frem til, at det i sidste ende er otte procent, som 
ikke får en ungdomsuddannelse. 

- Tager du en årgang, der for eksempel er født i 
1990, er de sidste, der tager en ungdomsuddannelse, 

TEMA: UNGE PÅ KANTEN

  Så mange unge er 

hjemløse: Antallet af hjemløse på 
18-29 år lå i den seneste optælling 
i 2013 på omkring 1.755. Blandt 
18-24-årige var der en stigning på 80 
procent fra 663 til 1.138 unge i peri-
oden 2009-2013.

misbrugere: Blandt de 15-24-årige 
skønnes der at være 25.000-30.000 
i stofmisbrug og 32.000 i alkohol-
misbrug. Blandt 18-29-årige var der 
i 2011 over 3.000 i stofmisbrugsbe-
handling – en stigning på cirka 25 
procent siden 2008.

psykisk syge: I 2011 var 56 ud af 
1.000 18-24-årige på antidepressiv 
medicin. Det er en stigning på 148 
procent siden 2001. 8.482 unge i al-
deren 15-24 år blev i 2013 heldøgns-
indlagte på grund af sindslidelser.

kriminelle: De 15-24-årige er tre 
gange så hyppigt repræsenteret i det 
strafferetslige system som i befolk-
ningen som helhed. 

KILDE: ”HVEM ER DE UNGE PÅ KANTEN AF DET 
DANSKE SAMFUND?” AF NOEMI KATZNELSON 
MED FLERE.
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i midten af 40’erne. Så de modeller er en 
fremskrivning. Det er et statistisk esti-
mat. Men faktisk ved man først 25 år se-
nere, hvor mange der reelt har taget en 
ungdomsuddannelse i en årgang, forkla-
rer Niels Matti Søndergaard fra KORA.

Dybere kløft imellem unge i top og bund

Restgruppen har ligget relativt stabilt 
omkring de 20 procent, siden SFI be-
gyndte at opgøre gruppen i slutningen af 
1960’erne. Men ifølge Stefan Bastholm 
Andrade er der sket et skift i, hvordan 
gruppen er sammensat.

- Der er flere i dag, som får en ungdoms-
uddannelse. Der er kortere til toppen, kan 
man sige. Problemet er bare, at dem, som 
ikke kommer videre og er nede i bunden, 
er blevet mere marginaliseret. Kløften til 
den lille andel af unge, som ikke kommer 
videre, er blevet dybere, vurderer Stefan 
Bastholm Andrade.

Han påpeger, at mange af de institutio-
ner – blandt andet ungdomsuddannelserne 
– som skal hjælpe de unge, er kommet un-
der øget pres på grund af nedskæringer. 

- Det betyder også, at mange unge, som 
ryger ud af systemet, lettere havde kun-
net holde fast i uddannelsessystemet eller 
arbejdsmarkedet, hvis de havde fået den 
nødvendige hjælp i tide, pointerer Stefan 
Bastholm Andrade.

Opgørelserne over, hvor mange der 
ikke kommer igennem en ungdomsud-
dannelse, siger i sidste ende imidlertid 
ikke meget om den gruppe unge, som ry-
ger under statistikernes radar, fordi de 
ikke er i uddannelse eller har job. 

- De skal jo leve af et eller andet, og en 
ikke uvæsentlig del af dem vil være på 
sociale ydelser. En anden andel ender i 
kriminalitet eller stofmisbrug og har en 
alternativ økonomi. Og så er der nogle 
unge, som er i stand til at leve af foræl-
drenes indkomst, forklarer Stefan Bast-
holm Andrade.

Hjemløse, misbrugere og psykisk syge  

Min eftersøgning efter de unge, som 
står helt uden for systemet, kredser sig 
mere og mere ind mod regeringens eks-
pertgruppe for bedre veje til ungdoms-
uddannelse. Med i den sidder professor 

ved Center for Ungdomsforskning No-
emi Katznelson. Hun har samtidig væ-
ret med til at skrive en rapport, hvor 
hun har interviewet en række unge, der 
lever på kanten eller er røget ud over 
den. 

Noemi Katznelson har især talt med 
unge hjemløse, misbrugere, psykisk syge 
og kriminelle.

Ifølge Noemi Katznelson har disse unge 
hver deres helt egne udfordringer og sam-
tidig meget forskellige strategier for, hvor-
dan de klarer sig igennem dagen og vejen. 

- Nogle af dem lever meget i her og 
nuet. Deres perspektiv rækker nærmest 
ikke længere end til, hvor de skal spise og 
sove den aften, eller hvor de skaffer den 
næste joint. De knalder måske rundt – 
også i bogstavelig forstand. De finder en 
eller anden mand igennem Facebook, så 
de har et sted at sove den nat, fortæller 
Noemi Katznelson.  

Andre er ifølge professoren meget pas-
sive i forhold til deres situation og ender 
med at banke hovedet ned i tastaturet, når 
de har røget for mange joints. 

- Det er to forskellige strategier, men 
de har det tilfælles, at de begge handler 
om overlevelse fra dag til dag. I den an-
den ende af spektret er der nogle, som for-
søger at give deres tilværelse retning og 
perspektiv, forklarer hun. 

Nogle af de unge er meget synlige. Men 
der er også unge på kanten, der nærmest 
er usynlige. De vil først søge hjælpe, når de 
er helt ude over kanten, fordi deres måde 
at overleve på er ved at virke normale. De 
ligner alle andre unge. Men det er en del 
af deres overlevelsesstrategi.

- De sidder på biblioteket med en Mac-

  Det efterspørger de unge  
på kanten 

1)  Professionelle relationer: Nogle af 
de unge længes så meget efter en mor 
og far, at de knytter sig til de profes-
sionelle, de møder. De kan ikke er-
statte forældrene. Men de kan funge-
re som rådgivere, sparringspartnere 
og backup og give de unge en tryghed, 
når der er noget, de ikke magter.

2)  Tid til forandring: En gruppe unge 
føler sig presset, stresset og jaget. 
Omvendt er masser af tid heller ikke 
svaret. Det gælder om at skubbe til og 
udfordre dem, når de kan.

3)  Støtte til hverdagslivet: Nogle unge 
mangler helt basale fornødenheder 
til at klare sig. Det kan eksempelvis 
være et køleskab.

4)  Psykologiske redskaber: Unge, som 
ikke kan styre deres temperament, 
kan havne i problemer – også kri-
minalitet. De unge, der er meget ag-
gressivt anlagt, kan lære at styre de-
res aggressioner.

5)  Meningsfulde perspektiver: Mange 
unge søger efter mening. Men man-
ge af dem har drømme, der er meget 
svære at realisere. Derfor er det vig-
tigt, at de får realistiske perspekti-
ver.

6)  Sammenhænge og kontinuitet: Man-
ge unge på kanten hopper fra ø til ø 
i form af relationer, tilbud, projek-
ter, sovesteder og væresteder. Der-
for skal de sikres en form for konti-
nuitet. 

KILDE: NOEMI KATZNELSON, PROFESSOR VED AAL
BORG UNIVERSITET

”De blander sig med universitetsstuderende på 
biblioteket om dagen og overnatter på herberger 
om natten.
NOEMI KATZNELSON, CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING
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book Air, mobiltelefon og en sportstaske, 
hvor alle deres ejendele kan være. Intet an-
det. De blander sig med universitetsstu-
derende på biblioteket om dagen og over-
natter på herberger om natten. De har for 
manges vedkommende udfordringer i re-
lation til deres familie og netværk – nogle 
har nærmest ingen af delene. Men du kan 
ikke se det, fordi de har lige nøjagtigt de 
to ungdomskulturelle symboler, der skal 
til, for at du ser dem som normale unge, 
forklarer Noemi Katznelson.

Spørgsmålet er, hvordan samfundet 
sikrer, at disse unge bliver en del af sy-
stemet igen. Hvordan de hives fra mør-
ketallene og skyggetilværelsen og ind på 
en ungdomsuddannelse og videre i job.  

Ifølge Noemi Katznelson er det cen-
tralt, at samfundet holder kontakten til 
dem, og at de får sat nogle perspektiver i 
udsigt – at der er noget, man vil med dem. 

- Vi har brug for, at der er en mere gen-
nemgående støtte. For mange af dem bli-
ver problemet, at hver gang de kommer i 
en ny sammenhæng, så skifter de rela-
tion. Vi mangler et bindeled. I de huller, 
der er, når den unge forlader for eksempel 

”Vi har givet det mest komplekse og usammen
hængende system til de unge, som har de største 
problemer og de vanskeligste udfordringer.
STEFAN HERMANN, FORMAND FOR EKSPERTUDVALGET FOR BEDRE VEJE TIL EN UNGDOMS
UDDANNELSE

produktionsskolen og kommer over i et andet tilbud eller bliver 
udsluset fra et botilbud, skal der være en voksen tillidsperson, 
som holder kontakten til den unge, anbefaler Noemi Katznelson. 

Hendes erfaring er, at hvis de unge bliver overladt helt til sig 
selv i længere perioder, bliver det vanskeligt overhovedet at finde 
dem igen. Så er de endegyldigt røget ud over kanten.

Stefan Hermann-udvalgets anbefalinger

Alle pile i min research peger nu mod det ekspertudvalg, der blev 
nedsat af Undervisningsministeriet sidste år for at komme med 
anbefalinger til, hvordan flere unge skal få en ungdomsuddan-
nelse, og hvordan unge på kanten kan få den hjælp, de har behov for. 

Det er rektor for Professionshøjskolen Metropol, Stefan 
Hermann, der blev udpeget som formand for ekspertgruppen. 

Han er enig i, at samfundet må tage et større ansvar for de 
udsatte unge. 

TEMA: UNGE PÅ KANTEN
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”Du skal nok ikke  
regne med at høre  
noget før senere.  
Hun har det ikke  
særlig godt lige nu.
KONTAKTPERSON 

trum af København. Vi bliver enige om 
et tidspunkt.

Dagen inden skriver hun en kort besked. 
- Er der mulighed for, at vi kan skubbe 

vores aftale et par dage. Jeg har sprun-
get min ene trommehinde, skriver hun.

Vi finder et nyt tidspunkt. Jeg sørger 
også for at få hendes mobilnummer.

Denne gang skriver hun til mig tid-
ligt om morgenen. Hun har migræne. Så 
vi udskyder igen.

Der går lang tid, hvor jeg ikke hører fra 
hende. Jeg sms’er og ringer et par gange. 
Endelig skriver jeg en sidste mail, hvor 
jeg giver hende en udvej, hvis hun skulle 
have fået kolde fødder. 

Jeg regner ikke med at høre fra hende 
igen. Så pludselig kommer der en sms. Hun 
har været meget syg og derfor lagt sin te-
lefon væk. Men hun har stadig meget lyst 
til at tale, bedyrer hun. Vi finder en ny dag.

Denne gang har jeg ikke hørt fra hende 
og når faktisk frem til det sted, vi har af-
talt at mødes. Jeg ringer på døren. Ingen 
svarer. Jeg ringer til nummeret, jeg har 
fået. Heller ikke noget svar. Jeg sender en 
sms og sætter mig ned og venter udenfor. 
Fire minutter efter kommer der respons.

- Nicoline er på hospitalet og kan des-
værre ikke modtage opkald lige nu. Kan 
jeg sige til hende, hvad det drejer sig om, 
står der i en sms fra Nicolines nummer.

Jeg forklarer.
- Jeg giver hende beskeden, når jeg får 

mulighed for at snakke med hende. Du 
skal nok ikke regne med at høre noget før 
senere. Hun har det ikke særligt godt lige 
nu, lyder tilbagemeldingen

- Hils, og ønsk god bedring, svarer jeg.
- Hun skal nok klare den.
Det er den sidste kontakt til Nicoline, 

jeg har, inden artiklen skal afleveres. 
Normalt ville jeg slet ikke skrive om 

forløbet. Det blev jo aldrig til et interview. 
Men i det her tilfælde kan jeg ikke slippe 
tanken om, at det må være sådan med de 
allermest udsatte unge. De er svære at 
finde – endsige at få i tale – selv hvis no-
get i dem faktisk ønsker det. •

Nicoline er et opdigtet navn. Hendes rig-
tige navn er redaktionen bekendt.

TEMA: UNGE PÅ KANTEN

- Det skal vi vise, når vi har dem i for-
skellige typer forløb. For noget af det, som 
de her unge har godt af, er, når de indgår i 
forskellige typer fællesskaber, hvor de be-
tyder noget, fremhæver Stefan Hermann. 

Han mener, at der mangler en nationalt 
sammenhængende tænkning for, hvor-
dan kommunerne – som har det konkrete 
ansvar for de unge – skal tage sig af dem. 

- Vi har givet det mest komplekse og 
usammenhængende system til de unge, 
som har de største problemer og de van-
skeligste udfordringer. Og det har vi, selv 
om de folk, der har med dem at gøre – om 
det er produktionsskoler, frie fagskoler 
eller noget tredje – yder langt mere, end 
man kan forvente. Men de gør det på trods 
af systemet – ikke på grund af det, lyder 
det fra Stefan Hermann.

Han mener, at de unge har behov for 
mere praksisnære forløb. 

Der er altså fra samfundets side op-
mærksomhed på de unge på kanten og 
store tanker om, hvordan de hives ind i 
uddannelsesvarmen igen. Men hvad me-
ner de unge selv?

Den hjemløse unge Nicoline 

Jeg er kommet til mit sidste stop på ef-

tersøgningen efter de unge, som er blevet 
opslugt af systemets mørketal. Jeg kon-
takter derfor de hjemløses landsorgani-
sation Sand, hvis pressemedarbejder læg-
ger et opslag på Sands Facebook-side for 
at høre, om der er en ung hjemløs, der vil 
snakke med mig.

Der kommer en enkelt tilbagemel-
ding fra en pige. Nicoline. Jeg får hendes 
e- mailadresse, som jeg skriver til. Men i 
første omgang svarer hun ikke.

Et par dage efter rykker jeg hende. Så 
er der gevinst. Jeg kan møde hende i cen-



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

BEGYNDERSYSTEMER

Til DU3 og Arbejdsmarkeds- 
rettet Dansk:

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

“På allerhøjeste kvalitetsniveau...”

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

Af anmeldelse fra 
Uddannelsesbladet

SOLGT TIL 

SPROGKURSER 

I MANGE 

LANDE

Til DU2 og Arbejdsmarkeds- 
rettet Dansk:

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

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

Dorthe de Neergaard, Kbh.’s Sprogcenter

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

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

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

NYHED!
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”DET ER ABSURD  
AT SÆTTE LÆRERNES 
KVALIFIKATIONER PÅ 
DEROUTE”

Der er en grund til, at uddannelsen til lærer i dansk 
som andetsprog indeholder de kerneelementer, 
den gør. De er simpelthen forudsætningen for, at 
indvandrere og f lygtninge lærer at tale og skrive, 
så de kan klare sig på dansk i Danmark. Lektor 
ph.d. Karen Lund fra DPU Aarhus Universitet 
frygter, at et nyt lovforslag vil ødelægge kvaliteten og 
professionaliseringen af uddannelsen.

A F  D O R T H E  P L E C H I N G E R 

/  F OTO :  K A A R E  S M I T H

- MED DE danskkrav, der fortsat vil blive 
stillet til flygtninge og indvandrere, er det 
absurd, hvis lærernes kvalifikationer in-
den for samme område sættes på deroute. 

Sådan siger Karen Lund, lektor ph.d. 
på DPU Aarhus Universitet. 

Hun har været med hele vejen. I 70’erne 
stod hun første gang selv på Dansk Flygt-
ningehjælps sprogskole i Kolding som 
indvandrerlærer og underviste sydafri-
kanske, portugisiske og polske flygtninge 
med hjemmelavede lærebogsmateria-
ler og uden noget pædagogisk eller erfa-
ringsmæssigt at gribe eller gøre i. Siden 
har hun ad flere omgange været med til 
at forme uddannelsen i dansk som andet-
sprog med det indhold og de adgangskrav, 
den fik i 1999 og mere eller mindre har i 
dag. Nu gruer hun for, at den faglige pro-
fessionalisering, der er sket på området, 
risikerer at gå tabt.  

- Jeg vil kraftigt anbefale, at man bi-
beholder de 60 ECTS-point, der er for ud-

dannelsen i dag. Det er en misforståelse, 
at der skal stilles færre krav til lærernes 
kompetencer. Tværtimod fører de nye 
politiske krav til ret markante omlæg-
ninger af den pædagogiske praksis, si-
ger Karen Lund.

Regeringen lagde i november sidste år 
i et bredt forlig op til dels at gøre danskud-
dannelsen mere erhvervsrettet med væg-
ten lagt på de mundtlige færdigheder hos 
kursisterne, samtidig med at man ”sigtede 
mod” at ændre sproglærernes uddannelse 
i dansk som andetsprog markant. Først lød 
der rygter om, at man helt ville afskaffe 
den, men nu ser det ud til, at den bliver hal-
veret til 30 ECTS. Uddannelsesbladet har 
derfor bedt Karen Lund forklare, hvad det 
er, den nuværende uddannelse efter hen-
des mening kan, og hvilke konsekvenser 
det derfor kan få at ændre på den. Og de 
kan blive voldsomme, mener hun. 

Praktikken kræver mere
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Området har inden for de seneste 20 år 
fået opbygget professionen dansk som 
andetsprog fra grunden, så lærerne i dag 
er i stand til at agere rundt i et tæt sam-
spil mellem praksis og teori, forklarer 
hun. Det lærer de gennem den viden, de 
får i andetsprogspædagogik og didaktik 
i uddannelsen. Blandt andet gennem de 
kernefaglige moduler, der specifikt ret-
ter sig mod undervisningspraksis på 
sprogcentrene, og det er faglige kompe-
tencer ”som underviserne hverken kan 
erhverve sig alene gennem praksis eller 
gennem kortere efteruddannelseskur-
ser”, mener Karen Lund. 

Hun forklarer, at kursisterne stadig 
skal bestå modultest og danskprøver for 
at kunne klare sig i arbejde, uddannelse og 
som samfundsborgere i Danmark:

- Det er krævende for kursisterne, men 
det er det også for de undervisere, der skal 
skabe rammerne for, at kursisterne er i 
stand til at gennemføre deres danskud-

dannelser, siger hun og understreger, at 
de krav efter hendes mening ikke bliver 
mindre, selv om sprogkursisternes un-
dervisning nu skal være endnu mere ar-
bejdsmarkedsrettet. Tværtimod.

- Lærerne skal kunne målrette under-
visningen mod kursisternes specifikke 
sprogbehov og sørge for, at der i langt større 
udstrækning bliver skabt tætte samspil 
mellem det, der foregår i klasserummet, og 
det sprog, kursisterne hver især har brug 
for ’uden for murene’. På mange måder 
er det meget lettere udelukkende at køre 
undervisning ’inde i osteklokken’. Det er 
helt klart bare ikke det, kursisterne har 
brug for, endsige det, der motiverer dem.

Karen Lund hilser det derimod vel-
kommen, at modultestene skal revideres 
og målrettes kursisternes faktiske sprog-
behov. Modultestene i deres nuværende 
form har på mange måder været for gene-
relle i forhold til kursisternes sprogbehov 
ude i virkeligheden. Og der har foregået 

  Et ps til PSO-aftalen

I november sidste år indgik regerin-
gen en bred aftale om både en let-
telse i PSO-afgiften og en reform af 
danskuddannelserne til voksne ud-
lændinge. For sprogkursisternes 
vedkommende skal danskuddannel-
sen gøres mere virksomhedsrettet, 
have fokus på de mundtlige færdig-
heder, give mulighed for fælles un-
dervisning på tværs af sprogniveau-
erne samt tilpasses modultesterne.

Hvad angår lærerkræfterne skal 
kursisterne i dansk som andetsprog 
have ”mere fleksible og relevante 
lærerkompetencer”. De nuværen-
de krav om overbygningsuddannel-
se afskaffes: ”Regeringen sigter ef-
ter at etablere en kortere pædagogi-
kumuddannelse på et halvt år med 
fokus på praktiske undervisnings-
kompetencer.
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for meget teaching for the test, mener hun. 

Det store vingefang  

Netop prøverne er med til at vise det kæmpe-
spænd, undervisere i dansk som andetsprog 
skal række over. De skal kunne undervise 
alle slags kursister lige fra analfabeten til 
den højtuddannede akademiker og give dem 
det, der er nødvendigt for, at de kan klare den 
danskprøve, de hver især sigter mod.

- Det er et kæmpe, kæmpe vingefang, den 
samme lærer skal kunne mestre – det stør-
ste inden for et sprogområde herhjemme! For 
at undervise i engelsk i gymnasiet skal man 
minimum have en bachelor- eller en kandi-
datgrad i engelsk, så mon ikke man skulle 
lade dansk som andetsprog beholde sine 60 
ECTS-point?

Er det lykkedes med uddannelsen at give 
dette vingefang til lærerne?

- Sprogcentrene siger, at de har fået me-
get omstillingsparate lærere med denne ud-
dannelse, fordi de faktisk har et grundlag at 
være omstillingsparate på: Når man har den 
tilstrækkelige faglige viden og de relevante 
kernekompetencer, kan man som undervi-
ser bedre omstille sig. Der er jo den ting ved 

  To uddannelser i  
dansk som andetsprog

DPU udbyder to uddannelser 
i dansk som andetsprog – DAV 
(Uddannelse til underviser i 
dansk som andetsprog) og Ma-
steruddannelsen. Begge uddan-
nelser, der med 60 ECTS-point 
giver adgang til at undervise på 
sprogcentrene, kan tages på en-
ten fuldtid på et år eller på del-
tid over to år.

faget, der er meget fascinerende – eller 
skrækindjagende, om man vil – at der sker 
så mange forandringer hele tiden på om-
rådet. Både i forhold til grupper af kursi-
ster, og hvor de kommer fra i verden. Det 
skal man kunne mestre og have viden om 
som lærer, siger Karen Lund.

Lærerne skal også vide, hvilken skole-
baggrund kursisterne har. Det er vigtigt, 
at sprogkursisterne får en undervisning 
til dér, hvor de er, og hvis vedkommende 
ikke har gået i skole før eller kun har kort 
skolegang bag sig, har de ikke nødvendig-
vis – som længere uddannede – brug for et 
komplekst formelt sprog. Også det er vig-
tigt for deres underviser at vide:

- Det at skulle udvikle sig fra et vel-
fungerende hverdagssprog til et arbejds- 
eller uddannelsessprog, der fungerer, er 
næsten som at skulle lære to forskellige 
sprog. Der er en stor forskel, og det skal 
underviserne have indsigt i for at kunne 
undervise i det, siger Karen Lund og til-
føjer, at de fagspecifikke ord, der for ek-
sempel knytter sig til en arbejdsplads – 
en murerske, en opvaskemaskine – ikke 
er den største hurdle for kursisterne at 
lære. For det er de selv meget interesse-
ret i at finde ud af inden for hver deres fag-
lige områder:

- Den helt store udfordring er det for-
melle gråzonesprog, der følger med fag-
ordene; det er en del af fagsproget, som 
fagfolk sjældent er bevidste om, og som 
de derfor heller ikke underviser i. I ar-
bejdsrettet danskundervisning er det et 
område, hvor det er afgørende vigtigt, at 
lærere i dansk som andetsprog har denne 
indsigt, siger hun og understreger, at man 
som lærer skal være i stand til at analy-
sere, forklare og vurdere sprogbrug hos 
voksne udlændinge for at ”kunne levere 
undervisning, der bringer kursisternes 
kommunikative kompetencer til det ni-
veau, de har brug for”:

- Det er lige præcis dér, hvor speciali-
sten kommer ind og kan facilitere profes-
sionelt. Det med at vide noget om sprog-
udvikling og sproglig progression er en af 
de vigtigste grunde til, at man skal have 
en god kompetencegivende uddannelse 
inden for området, siger Karen Lund. •

Det er et kæmpe, 
kæmpe vingefang, 
den samme lærer 
skal kunne mestre 
- det største inden 
for et sprogområde 
herhjemme, påpeger 
Karen Lund.
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Andre titler på vej i 2016:

Flere titler på vej

Så er der to nye titler i Job i sigte, en serie af 

brancherettede fag  hæfter for voksne udlændinge, 

der både skal arbejde og lære dansk. 

■  Giver en letlæst indføring i det konkrete job såvel som generel 

viden om arbejdsmarkedet 

■  Præsenterer og tematiserer centrale ord og udtryk for branchen

■  Lægger op til aktiv læsning via refleksions- og diskussions-

spørgsmål undervejs  

■  Kan læses efter den første begynder undervisning (fra ca. A2) 

JOB I SIGTE
VIDEN OM ARBEJDSMARKEDET 
FOR VOKSNE UDLÆNDINGE

A
0

0
2

 en serie af 

brancherettede fag  hæfter for voksne udlændinge, 

  Giver en letlæst indføring i det konkrete job såvel som generel 

VIDEN OM ARBEJDSMARKEDET VIDEN OM ARBEJDSMARKEDET 
FOR VOKSNE UDLÆNDINGE

NYHED 
Brancherettet

dansk
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SUDOKU LET

2 3 5 9

9 5 8 6

7 9 5 1

6 3 2 7

7 4 9 8

3 5 2 4

5 3 1 9

2 3 7 4

4 6 2 5

2 6 4

3 7 9

3 6

7 9 1

1 6 3 5

2 7 8

9 1

1 4 8

7 4 1

SUDOKU SVÆR

E-sport er blevet et seriøst fag, der undervises i på flere ungdomsuddannelser.



15. maj 
Generalforsamling i Regionsklubben for lærere i 
dansk som andetsprog i region Syddanmark 

Dagsorden iht. vedtægterne. Forslag til behandling 
på generalforsamlingen sendes til formanden for 
regionsklubben: finn.milling@skolekom.dk. senest 
den 1. maj 2017

Målgruppe:  Medlemmer af sektionen
Tid og sted:  Kl. 13.00, ’Bygningen’ Ved Anlæget  
 14 B, 7100 Vejle
Kontakt:  Tillidsrepræsentant Jens Sørensen på:  
 jensso@hotmail.dk
Tilmelding:  SENEST 1. MAJ

27. marts
Generalforsamling i Regionsklubben for Lærere i 
dansk som andetsprog, sektion 3 i region midt

Dagsorden: Ifølge vedtægterne. Forslag til punkter på  
dagsordenen sendes til hellewiedenbein@hotmail.
com senest den 18. marts 2017

Målgruppe: Medlemmer af sektionen
Tid og sted: Kl. 14.30 på Scandic Bygholm Park,  
  Schuttesvej 6, 8700 Horsens
Kontakt:   Helle Wiedenbein, formand for  
  lokalklubben  
  hellewiedenbein@hotmail.com                                                                           
Tilmeldning: SENEST 18. MARTS

4. april
Generalforsamling i Regionsklubben for Lærere i 
dansk som andetsprog i hovedstaden

Dagsorden: Ifølge vedtægterne. Forslag til punkter på  
dagsordenen indsendes til formanden Susan Gierrin-
ge suge@hillerod.dk senest den 27 marts 2017
Der vil for regionsklubbens regning blive serveret 
sandwich og kolde drikke.
 
Målgruppe:  Medlemmer af sektionen
Tid og sted:  Kl. 17.30 i Uddannelsesforbundet,  
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 K
Kontakt:  Giv din TR besked hvis du ønsker at 
 deltage.
Tilmeldning: SENEST 27. MARTS 

10. maj
DTL seniorer invitere til  Skolebesøg
 
Du og din ledsager inviteres til Skolebesøg i Randers.
Igen i dette forår afholder DTL seniorer skolebesøg.
På Tradium i Randers. Vi skal besøge fodterapeut og 
frisør afdelingerne.
Denne gang bliver det på den spændene skole  
Tradium`s adresse:

Målgruppe: DTL seniorer 
Tid og sted:  Kl. 10.00 - Vesteralle 26 i Randers C
Kontakt:  Ole Schmidt modtager til meldinger  
 på tlf. 61 99 23 36 / og mail 
 ole.schmidt@youmail. dk                                
Tilmelding:  SENEST 2. MAJ

Se forbundets møder og konferencer:  
uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer

Udpluk af  
møder og konferencer 
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NÅR UNDERVISERNE AF voksne ordblinde 
tilrettelægger deres undervisning, skal 
de lægge en individuel undervisningsplan 
(IUP). Spørger man underviserne selv, er 
der gode elementer i IUP’en. Men der er 
også plads til forbedring. Det viser en un-
dersøgelse, som Uddannelsesforbundet 
har foretaget.

Samlet siger 51 procent af de 227 ad-
spurgte undervisere af voksne ordblinde 
på blandt andet VUC, AOF, FOF og LOF, 
at de er tilfredse eller meget tilfredse med 
IUP’erne. 39 procent siger derimod, at de er 
utilfredse eller meget utilfredse.

- Det viser, at flertallet mener, det er et 
rigtig fint arbejdsredskab. Det negative er, 
at der også er mange, som føler, at det er lidt 
rigidt, og at IUP’erne er lange, uoverskue-
lige skabeloner, der skal følges. Det fastlå-
ser undervisningen og er meget arbejdskræ-
vende, forklarer Eva Jahnsen, der er ordblin-
dekoordinator og ordblindelærer ved VUC 
Lyngby og formand for OBU- og FVU-sam-
menslutningen i Uddannelsesforbundet.

Store forskelle på tilbud

IUP’erne skal blandt andet bruges til at be-
skrive kursistens fremskridt. Er der frem-
skridt og stadig et behov for og forventet ud-

bytte ved undervisning, kan kursisten visi-
teres til et nyt forløb. Men flere lærere me-
ner, at der er uskrevne regler for omfanget 
af genvisiteringer og dermed meget store 
lokale forskelle i tilbuddet.

- En uskreven regel betyder, at der lo-
kalt er lagt et loft over, hvor mange gange 
kursisten kan genvisiteres. Og dermed er 
der en uskreven øvre grænse for, hvor me-
get undervisning kursisten kan få, påpe-
ger Eva Jahnsen.

I Undervisningsministeriets bekendtgø-
relse og vejledning hedder det, at så længe 
der er fremskridt og udbytte af undervis-
ningen, kan eleven genvisiteres. Alligevel 
er der stor forskel på de uskrevne regler fra 
område til område, fremgår det af undersø-
gelsen. Nogle steder lyder loftet på to genvi-
siteringer, andre steder er det på 1.000 ti-
mer, svarende til cirka 12 genvisiteringer 
på 80 undervisningstimer.

- Det er problematisk, fordi udbuddet af 
ordblindeundervisning bliver meget for-
skelligt rundt om i landet. Dermed bliver 
den enkelte ramt af geografiske forskelle. 
Og vi ønsker et ensartet udbud af under-
visningen, så ordblinde ikke forskelsbe-
handles på grund af deres bopæl, forkla-
rer Eva Jahnsen.

ORD  BLIND  ELÆR  ERE:

Lidt over halvdelen af ordblindelærerne synes, at de individuelle 
undervisningsplaner fungerer fint som arbejdsredskab, mens den anden 
halvdel ikke er begejstrede. Lærerne finder ikke mindst uskrevne regler for, hvor 
meget undervisning de ordblinde kan modtage, problematiske, viser undersøgelse.

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

  Hvad er en IUP?

Ved undervisningens start skal un-
derviseren i samarbejde med den 
voksne ordblinde udarbejde en indi-
viduel undervisningsplan (IUP) med 
klare mål for undervisningen.

GOD  E  ELEM  EN  TERI
INDI  VI  DUELLE PLAN 
ER – ME  DPLAD  STIL 
FORBEDRING
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A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D

BE  SPAR  ELSER GÅ  
RUDOV  ER UNDER  
VISNINGEN
Nedskæringer i taxameter
pengene til undervisningen 
af ordblinde voksne vil have 
konsekvenser. Det vurderer knap 
halvdelen af ordblindelærerne. 

49 PROCENT MENER, at barberingen af taxameterpengene 
vil påvirke deres undervisning. Blot 8,7 procent tror ikke, 
at det er tilfældet. Det viser en undersøgelse, som Uddan-
nelsesforbundet har foretaget blandt 227 undervisere af 
voksne ordblinde.

Ifølge Kirsten Christensen, der er medlem af Uddannel-
sesforbundets hovedbestyrelse med ansvar for ordblindeom-
rådet, er det et felt, der generelt bliver mere og mere trængt. 

- Det er problematisk, fordi det i dag kræves, at man er 
god til at læse og skrive for at komme igennem uddannel-
sessystemet, videreuddanne sig og fastholde sit arbejde. 
Det at kunne læse og skrive er afgørende for at kunne klare 
sig i den digitale verden – også i hverdagen, påpeger Kir-
sten Christensen.

Taxameterpengene til ordblindeundervisningen blev 
skåret ned i forbindelse med, at man skulle finde penge til 
erhvervsskolereformen i 2015.

- Der kommer for meget økonomi ind over. Det gør, at 
tilbuddet bliver dårligere. Der kommer eksempelvis flere 
kursister på holdene, og der er mindre tid til arbejdet med 
kursisten. Men flere undersøgelser viser faktisk, at det kan 
svare sig rent samfundsøkonomisk at investere i at få ud-
dannet ordblinde, fordi flere kommer i arbejde, de kan få 
højere betalte job, og de bliver sikrere i deres ansættelse, 
fremhæver Kirsten Christensen.  

Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd an-
slår, at der er en økonomisk gevinst på omkring to milli-
arder kroner ved en forbedret læseindsats for voksne ord-
blinde. Samtidig peger beregninger, som analysefirmaet 
CEDI har foretaget for Nota - det statslige bibliotek for læ-
sesvage – på, at samfundet kan spare 1,8 milliarder kro-
ner, hvis indsatsen for ordblinde løftes. • 

  Nedskæring af taxameterpenge

Partierne bag EUD-reformen blev i 2015 enige om, at erhvervsskolere-
formen blandt andet skulle finansieres ved at skære i taxameterpenge-
ne til undervisningen af voksne ordblinde.

 Uddannelsesforbundets undersøgelse:  
Det svarer ordblindelærerne

6%

45%

60%

49%

40%

42,3%

8,7%

28%

11%

10% siger, at de fungerer 
meget tilfredsstillende

siger, at de fungerer 
tilfredsstillende

siger ja

siger ja

siger nej

ved ikke

siger nej

siger, at de fungerer 
utilfredsstillende

siger, at de 
fungerer meget 
utilfredsstillende

ved ikke

Hvordan oplever du, at IUP fungerer?

Er der sket stramninger i forhold til genvisitering?

Vil besparelserne påvirke din undervisning?
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E-SPORT PÅ 
SKOLESKEMAET
Esport er blevet et seriøst fag, der undervises i på f lere ungdomsuddannelser. 
Målet er dels at lokke unge, som ellers sidder på værelset derhjemme og spiller 
natten lang, ind på skolebænken. Dels at forbedre deres evner til at løse 
problemer, kommunikere og tænke systematisk.

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D  /  F OTO :  M I K K E L  Ø S T E R G A A R D
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DET ER FORMIDDAG, og solen skinner 
udenfor. Men indenfor er kælderlokalet 
mørkt. Eneste lys kommer fra række ef-
ter række af store pc-skærme. Foran dem 
slænger unge drenge iført headset sig i 
sorte kontorstole. 

I alt er de 55. Og de er i skole. 30 af dem 
kommer fra KBH Syd HF & VUC’s afde-
ling i Hvidovre. De resterende 25 fra sko-
lens Amager-afdeling. Denne onsdag for-
middag har deres lærer arrangeret en tur-
nering i en internetcafé på Frederiksberg, 
hvor de i hold af fem skal dyste i Counter-
Strike – et holdbaseret skydespil.

- Det andet hold har tre pro’er, og vi 
har to, der aldrig har prøvet det før, be-
mærker en holdkaptajn lettere opgivende 
til læreren, mens han prøver forskellige 
skydevåben af.

Det første stykke tid er der livlig drilleri 
og latter, men lidt efter lidt bliver der næ-
sten helt stille. Læreren har sat turnerin-
gen i gang. De eneste lyde, der nu kommer, 
er klapren på tastaturer, voldsomme og hur-
tige klik på mus og ind i mellem korte og 
skarpe kommandoer, som spillerne giver 
til hinanden via headsettenes mikrofoner. 

Bag de unge går træner og tidligere pro-
fessionel spiller Carsten Petersen rundt 
og observerer, hvordan de klarer sig.

- Kommunikation er i hvert fald 40 
procent af det med at spille computer på 
et hold. De skal opmuntre og bakke hin-
anden op ligesom i en hvilken som helst 
anden holdsport, forklarer han. 

Han lytter efter, hvordan eleverne ta-
ler sammen under kampene. Og forud 
for kampene skal der lægges en strategi.

- Jeg vil gerne lære dem om kommu-
nikation og teamwork. Værktøjer, som de 
kan tage med videre på uddannelser og i 
erhvervslivet, fortæller Carsten Petersen.

Unge tiltrækkes og fastholdes

For KBH Syd HF & VUC er målet med at 
have e-sport på skemaet dog i første om-
gang at tiltrække og fastholde de unge, 
som lever og ånder for e-sport.

- Der er nogle af de unge derude, som 
tror, at de enten skal bruge al deres tid på 
at træne det computerspil, de brænder for, 
eller tage en uddannelse. Vi vil gerne give 
dem mulighed for at kombinere de to ting, så 
de kan dyrke den passion, de har, forklarer 
lærer og projektleder Andreas Mogensen.

Der har ifølge ham desuden vist sig 
at være flere gevinster ved at undervise 
i e-sport. Det har forbedret dynamik-
ken i klasserne og rystet eleverne mere 
sammen. 

- Derfor er de her e-sportsklasser nogle 
af dem, som fungerer allerbedst. At de 
har det godt med hinanden gavner også 
den faglige indlæring. For eksempel har 
Hvidovre-afdelingen netop haft det hø-
jeste gennemsnit til en terminsprøve i 
matematik nogensinde, fremhæver An-
dreas Mogensen.

Mor gav læreren et kram

Også på HF & VUC Fyn, der starter før-
ste hold 1. august og allerede har 18 til-
meldte uden at have reklameret for hol-
det, er målet at engagere nogle af de unge, 
der har svært ved at møde op på en uddan-
nelse og gennemføre den. 

- Hos mange af dem skyldes det, at de 
sidder oppe hele natten og spiller. Ved at 
tage spillene med ind i undervisningen 
kan vi få fat i nogle, som ellers ikke vil få 
en uddannelse, understreger afdelings-
leder Mikkel Winther. 

Han har oplevet, at en mor, hvis søn nor-
malt sidder isoleret på sit værelse, har gi-
vet ham et knus, fordi hun kan se sønnen 
komme ud og møde andre, få selvtillid og 
gennemføre en uddannelse.

Mikkel Winther fremhæver desuden, 
at e-sport er et marked i enorm vækst, og 
at der derfor er et stort potentiale for be-

  Hvad er e-sport?

E-sport er computerspil, som spilles online, 
er oftest holdbaseret og foregår i form af kon-
kurrence. 
KILDE: WIKIPEDIA

  Det spiller de unge

•  Counter-Strike er et skydespil, hvor man spil-
ler mod hinanden på to hold af fem.

•  League of Legends er et spil, der ses oppefra, 
og hvor to hold af fem styrer en håndfuld helte. 

•  Heart Stone er et samlekortspil a la Magic 
Cards, hvor man dyster en mod en.

KILDE: KBH SYD HF & VUC
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skæftigelse for de unge. Af samme grund samarbejder HF & 
VUC Fyn med blandt andet Odense Kommune og andre ud-
dannelsessteder i Odense for at tilrettelægge hele uddannel-
sesforløb inden for e-sport.

På Otterup Produktionshøjskole mener man, at e-sport kan 
give eleverne kompetencer, som de kan bruge inden for fag som 
mediegrafik, digital media, webintegrator og droneflyvning. 
Samtidig bliver eleverne undervist i motion, kost og livsstil.

Her fremhæver man, at det er vigtigt, at e-sport ikke bare er 
et fag, hvor unge får lov at spille computerspil, men at det skal 
indgå i et læringsperspektiv.

- Teknisk it-forståelse, kommunikation, samarbejde, stra-
tegi sammen med læren om og praktisk udførelse af motion, 
kostforståelse og livsstil skal kunne hjælpe eleverne i forhold 
til uddannelse og voksenliv, forklarer medielærer Jonas Lind.

En sportsgren på linje med fodbold

På Vejle Sportscollege, der tilbyder sine e-sportselever at tage 
en uddannelse på EUD, EUX, HF og HHX, anser man e-sport 
som en idrætsgren på linje med for eksempel fodbold og cykling. 

- Vi har en masse elever, som er gået i gang med en ungdoms-
uddannelse for anden gang, fordi deres sportsgren ikke er blevet 
taget seriøst. Derfor tager vi dem ind på samme måde, som vi 
tager Team Danmark-elever, der eksempelvis cykler eller spil-
ler fodbold, fortæller uddannelseschef Ruben Krog. 

Træningen foregår efter skoledagen. Her får eleverne også 
fysisk træning, mens en psykolog fra Team Danmark lærer dem 
om social omgang og kostvejledning. Skolen havde 17 elever på 
holdet sidste år og har godt og vel 100 i år. 

Tilbage i internetcaféen på Frederiksberg har turneringen 
trukket ud. Der er derfor ikke fundet en vinder i denne omgang. 
Men det skal der, når der igen står e-sport på skemaet ugen efter.

Eleverne bevæger sig ud af kældercafeens mørke og tilbage i 
dagslyset igen. Herefter skal de tilbage til den mere traditionelle 
skolebænk og det, de fleste vil opfatte som skolefag.

PERNILLE SER ESPORT 
SOM FREMTIDEN
Pernille Vidø er 22 år og en af blot tre piger på KBH 
Syd HF & VUC’ e-sportslinje.

- E-sport er fremtiden. Og det er en god vej at gå, 
hvis du vil arbejde med noget, der er relateret til e-
sport. Men du kan jo bruge erfaringen til alt. Hvis du 
ved, hvordan du afholder en e-sportsturnering, kan 
du også arrangere andre events for virksomheder, si-
ger Pernille Vidø.

Hun fremhæver, at der er forskellige roller på et 
hold. For eksempel kan hun godt lide at være obser-
vatør og coacher for de andre elever. 

- Du får et netværk og et stærkt sammenhold. På den 
måde hjælper det klassen, fordi man får en helt anden 
respekt for hinanden og bliver et fasttømret hold, på-
peger Pernille Vidø.

Når først dagens 
turnering er 
i gang stiger 
elevernes 
koncentration. 
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  Forskerens gode råd

For at undervise i computerspil må læreren 
ifølge Rikke Toft Nørgård have forståelse for 
og erfaring med, hvad computerspil er for et 
medie, hvad det rummer af muligheder og be-
grænsninger, og hvilken rolle det har i under-
visningen. Hun giver her fire råd til, hvordan 
læreren kan gribe det an: 

•  Overvej, hvorfor du vil have e-sport i under-
visningen. Find ud af, hvad du ønsker, at ele-
verne bliver i stand til at lære, og hvordan 
denne læring kan finde sted. 

•  Skab et overblik over, hvilke spil der er vel-
egnet til at fremme netop det, som du ønsker, 
eleverne lærer. Vær opmærksom på, at lærin-
gen ligger lige så meget i spillets system som 
i dets indhold. 

•  Tænk kreativt over, hvordan spillene kan in-
tegreres værdifuldt og meningsfuldt i under-
visningen. Overvej, om du kunne opnå det 
samme mere effektivt uden spil.

•  Afklar, hvor mange ressourcer, du vil inve-
stere. Antag ikke, at spil frigiver ressourcer. 
Ofte er det modsatte tilfældet.

KILDE: RIKKE TOFT NØRGÅRD, CENTER FOR UNDERVISNINGS
UDVIKLING OG DIGITALE MEDIER, AARHUS UNIVERSITET

Du kan læse mere om Rikke toft Nørgårds erfaringer med e-sport på 
Uddannelsesforbundet.dk/e-sport

COMPUTERSPIL KAN LØFTE læringen i form af for eksempel pro-
blemløsning, teoridannelse, sprogtilegnelse, kreativ tænkning, 
kommunikation og systematisk tænkning. Det fortæller Rikke 
Toft Nørgård, som er lektor ved Aarhus Universitet, hvor hun 
forsker i digitale spil samt digital læring og interaktion. 

- Men man må ikke se computerspil som noget, der automa-
tisk bringer læring i spil. Det er et medie, som kræver, at man 
gør det til et pædagogisk og didaktisk værktøj. Det er undervi-
seren, som skal bruge spillene som led i sin undervisning, på-
peger Rikke Toft Nørgård.

Forskningen viser ifølge hende, at det er afgørende at vejlede 
eleverne om meningen med at bringe spillet ind i undervisningen. 

- Når de unge først giver sig i kast med spillet, bliver de op-
slugte af det. Så hvis de ikke er briefet om, hvorfor de skal spille 
et spil – altså hvad de kan lære – så spiller de bare, som de ple-
jer, forklarer Rikke Toft Nørgård. 

Bagefter skal eleverne på samme måde evaluere spilleople-
velsen for kritisk at reflektere over den og sætte ord på og argu-
mentere for, hvad de har lært.

Det er derfor ikke kun eleverne, der skal klædes rigtigt på, 
for at det store potentiale, der ifølge Rikke Toft Nørgård ligger 
i computerspil, kan blive forløst. Også underviserne må rustes 
til at kunne undervise i, med og gennem computerspil, hvis det 
skal kunne fungere som et værdifuldt og meningsfuldt redskab. •

FORSKER:  
E-SPORT KAN LØFTE 
LÆRINGEN, MEN 
KRÆVER STYRING
Elever kan lære at angribe problemer 
fra f lere forskellige vinkler, blive mere 
vedholdende og udvikle deres kommuni
kationsevner. Det viser forskning om e
sport. Men det kræver en veltilrettelagt 
undervisningsplan, påpeger forsker.

NICKLAS VIL VÆRE 
PROFESSIONEL
Nicklas Stensgaard på 18 år er sponsoreret som del af 
et hold og personligt sponsoreret af en spillecafé. Han 
er blandt verdens bedste FIFA-spillere og drømmer om 
at kunne leve af at game, som det hedder på nudansk. 

- Undervisningen er hygge og sjov. Men jeg lærer 
også noget og får udviklet mine spilleevner. Jeg får 
øvet min reaktionstid og koncentrationsevne, fortæl-
ler eleven fra KBH Syd HF & VUC.

Ud over at få en grundløn af sponsorerne, der om-
fatter fodboldhold som Paris Saint-Germain FC, PSG, 
kan man som gamer tjene penge på at drive en You-
Tube-kanal. Jo flere views, des flere penge får man af 
sin sponsor. Man kan holde foredrag eller blive hyret 
til at spille mod eller træne fans. Og så kan man vinde 
penge til turneringer. Den største præmie er for tiden 
400.000 dollar. 

- Hvis jeg ikke kan blive professionel gamer, vil jeg 
finde noget andet at arbejde med inden for e-sport. Det 
kunne være at blive turneringsarrangør eller e-sports-
journalist, forklarer Nicklas Stensgaard.
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12 BUD PÅ GOD 
UNDERVISNING

Hvad er god undervisning, og 
hvordan skabes de bedste rammer 
for at udføre dem? Det har Danske 
Underviserorganisationers Samråd 
sammen med Undervisnings
ministeriet sat 12 overordnede 
pejlemærker op for. Hvad siger 
lærerne? 

INGEN KAN VÆRE uenige om, at der skal være god under-
visning i skolerne. Men der er mere delte meninger om, 
hvad det er, og hvilke rammer det kræver. Nu har Under-
visningsministeriet og Danske Underviserorganisationers 
Samråd, hvor også Uddannelsesforbundet er med, sam-
men drøftet sig frem til 12 overordnede pejlemærker for 
den gode undervisning. Den skal være med til at udvikle 
skolernes kerneopgave og undervisningen.

Hanne Pontoppidan, der har været med i arbejdet som 
formand for Uddannelsesforbundet, håber, at man vil tænke 
et ”ja da, selvfølgelig”, når man som lærer ser pejlemærkerne. 
De er nemlig på mange måder udtryk for sund fornuft, og 
”det er på den måde udtryk for en ikke så sund udvikling, 
at vi er nødt til at formulere dem på skrift”, som hun siger:

- De 12 pejlemærker er ikke noget værd i sig selv. Det, der 
betyder noget, er den proces, man gennemløber, når man 
skal opstille sine egne pejlemærker lokalt. Det er i mødet 
og diskussionerne om, hvad der skal bære den gode un-
dervisning, at den fælles forståelse og det fælles ejerskab 
opstår. Og det er ud af det, der skabes et godt grundlag for 
at foretage de rigtige prioriteringer lokalt på hver enkelt 
skole, siger Hanne Pontoppidan. Hun håber, at man med 
pejlemærkerne får sat gang i den samme proces lokalt, som 
Undervisningsministeriet og lærerorganisationerne har 
haft, da man drøftede sig frem til, hvad der skulle karak-
terisere den gode undervisning.

FORMÅLET MED OG VÆRDIEN AF GOD UNDERVISNING 

DE NØDVENDIGE RAMMER FOR GOD UNDERVISNING 

SAMSPILLET MELLEM LÆRER OG ELEVER  
I DEN GODE UNDERVISNING

Den fremmer elevernes faglige, sociale og person-
lige udvikling og dannelse og lever op til uddannel-
sernes mål, formål og værdier.1.

Den bygger på lærerens engagement, motivation og 
professionelle ansvar og dømmekraft2.

Den har faglig ambition, en tydelig retning og struk-
tur6.
Den bygger på høje forventninger til alle elever og 
fremmer elevernes progression7.

Den bygger på lærerens engagement, motivation og 
professionelle ansvar og dømmekraft3.
Den sker inden for tidsmæssige, fysiske og organisa-
toriske rammer, der skaber rum til faglig dialog, ud-
vikling, planlægning, opfølgning og feedback4.
Den udvikles fagligt og pædagogisk i et miljø præget 
af tillid, åbenhed og samarbejde.5.

A F  D O R T H E  P L E C H I N G E R



”DET HANDLER OM AT 
SKABE DET TRYGGE OG 
SOCIALE RUM”
Det konstruktive ved at være underviser 
er, at du kan se nogle resultater af det, 
du gør. Det mener Susan  Gierringe, 
der er tillidsrepræsentant og underviser 
på Sprogcenter Nordsjælland. Her skal 
kursisterne lære at læse, skrive, tale dansk 
og i det hele taget agere i det danske 
samfund.
- HER ER vi som undervisere kulturbærere. Vi skal 
lære kursisterne at være medborgere i et demokra-
tisk samfund gennem vores ageren og metodevalg. 
Hvis vi er lydhøre og reflekterer, så lærer de bedre selv 
og i deres gruppe at evaluere, argumentere, samarbejde 
og vidensdele, siger Susan Gierringe, der mener, at de 12 pej-
lemærker for god undervisning sagtens kan bruges også på dette un-
dervisningsområde.

Sproglærerne har ofte særlige vilkår for deres undervisning. Det er 
tit meget uhomogene grupper både aldersmæssigt, kulturelt og sprog-
ligt. De skal kunne undervise hold med analfabeter såvel som akademi-
kere. Og nogle af kursisterne har været i gang siden meget tidlig morgen, 
fordi kravet i dag er, at de skal være på arbejdsmarkedet. Dermed kan 
de være meget trætte, når de for eksempel skal lære dansk om aftenen: 

- Vores engagement i og forståelse for kursisten er særlig vigtig, når 
han eller hun har svært ved at mobilisere kræfterne på grund af træt-
hed, eller har en traumatisk baggrund, der i nogle tilfælde kan udløse 
nærmest posttraumatiske stress-symptomer. Hun tilføjer:

- Her er det vigtigt, at jeg som underviser viser, at jeg ser og forstår 
den enkelte kursist og anerkender de problemer, han eller hun kan 
være oppe imod.

- For mig handler det meget om at skabe et godt, trygt socialt læ-
ringsrum. Skolen skal være et sted, hvor kursisterne glæder sig til at 
komme, og hvor den isolation, de ofte føler i et nyt land, bliver brudt. 
Jeg gør meget ud af, at vi kender hinanden. Det øger også forståelsen 
og lysten til at samarbejde, siger Susan Gierringe.

Hvornår føler du, at du som underviser lykkes?
- Når jeg kan stå på sidelinjen og se, at kursisterne er sammen og 

samarbejder om noget, og at de diskuterer og reflekterer. Den bedste 
undervisning er, hvor jeg er igangsætter, men egentlig ikke forelæser.

Hvad er forudsætningen for, at du kan levere den gode undervisning?
- Der skal være tid til at forberede sin undervisning, og den skal 

være samlet. Det er meget vigtigt. Der skal også være rammer til pæ-
dagogisk udvikling og gensidig supervision, refleksion og sparring 
om ens undervisningspraksis. Det er jo blandt andet dér, vi får mu-
lighed for at flytte os.

Se mere på uddannelsesforbundet.dk

Den fremmer og praktiserer demo-
kratiske principper8.
Den bygger videre på og udvider 
elevernes erfaringsverden9.
Den sker i et trygt læringsmiljø med 
rum til at stille spørgsmål, reflekte-
re og begå fejl10.
Den bygger på gensidig respekt mel-
lem lærere og elever11.
Den er varieret og sætter elevgrup-
pens mangfoldige kompetencer i spil.12.
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GIVER DE 
12 PEJLE
MÆRKER 
MENING?
Tre undervisere giver 
deres bud på, hvordan 
deres undervisning sigter 
efter pejlemærkerne 
og rammerne for god 
undervisning. 



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

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

have en lønkonto i Lån & Spar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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“ELEVERNE SKAL 
HAVE THE WHOLE 
PACKAGE”
Abdelmoula Fatach, Vestegnens 
HF & VUC i Albertslund, brænder 
for sin matematikundervisning 
– og sin brogede f lok af elever. 

Han er begejstret for pejle
mærkerne, men mener, at 

der er for få af dem.   

- DET ER faktisk en begrænsning, at man 
udtrykker den gode undervisning i 12 pej-

lemærker, for i det daglige handler god un-
dervisning om mange flere ting, siger Abdel-

moula Fatach og forklarer, at en af hans kursister for ek-
sempel lige har været syg en uge, og da holdet skal til ek-
samen i maj, er han blevet nødt til at ofre noget ekstra tid 
på at få ham ført igennem – også uden for skemaet:

- Så god undervisning handler om at give eleverne 
”the whole package”. Jeg skal levere varen, så de både får 
en god karakter og er glade og tilfredse. De skal se, at jeg 
elsker mit fag, og holder af og har tid til dem. Det danner 
en vigtig relation, der betyder, at de gerne vil lære og åb-
ner sig for mit fag.

Det betyder blandt andet, at Abdelmoula Fatach skal 
være meget fleksibel i forhold til sin undervisning:

- Nogle gange har jeg forberedt mig på et emne, og så 
opdager jeg et hul i deres viden. Så stopper jeg min under-
visning og fylder hullet op, før jeg går videre, siger han.

Det betyder også, at eleverne ikke kun skal have det 
faglige og lære om minus og plus, men også at blive rig-
tige samfundsborgere, for deres almendannelse kommer 
ikke af sig selv, siger han.

- Jeg elsker matematik. Det gør os bedre til at gennem-
skue tingene. Også i hverdagen. Politikerne kan snyde os 
med tal – for eksempel i forhold til procenter af arbejds-
løse eller folk i uddannelse. Og det er dér, hvor man kan for-
binde matematikken med hverdagen, at det bliver spæn-
dende, forståeligt og konkret. 

Hvordan mærker du i det daglige, at din undervisning 
er god?

- Når kursisterne ikke lægger mærke til pauserne og 
bliver i klassen, fordi de er for optagede af matematik, si-
ger Abdelmoula Fatach, der har 25 faste kursister, men i 
praksis lige nu 33. De kommer, fordi der er liv i min un-
dervisning, tror jeg.

”ELEVERNE  
KAN MÆRKE, OM  
DU BRÆNDER FOR 
DIT FAG”
Anni Tværvang er ernærings
assistent og faglærer på Mad og 
Mennesker, EUC Syd i Tønder, 
hvor hun arbejder i en yderst 
omskiftelig hverdag med alle 
slags elev og kursistgrupper.

- UMIDDELBART SYNES jeg og min kollega, at pejlemær-
kerne lige nøjagtigt udtrykker det, kernen i god under-
visning er. For os er det vigtigste at skabe tryghed og 
relationer til vores elever. De skal turde bevæge sig i 
ukendt farvand, hvor der er risiko for at lave fejl, de 
kan lære af, og hvor alt kan gå galt, før det bliver godt. 

- Det er også vigtigt for os, at læreren er engageret, 
motiveret og har gennemslagskraft. Og det har du, hvis 
eleverne kan se, at du brænder for dit fag. Det smitter 
af. Eleverne synes ofte, at det, jeg underviser i – hy-
giejne – er kedeligt. Men når de kan se, at jeg brænder 
for det, er det pludselig ikke så slemt alligevel. 

Hvad er forudsætningen for, at du kan brænde?
- Jeg skal have noget forberedelse. Selv om jeg har 

kørt det i seks år, skal min viden alligevel opdateres. 
Der kommer hele tiden nyt inden for området, og vi 
skal have nye idéer til, hvordan vi kan gøre 
undervisningen anderledes og nutidig. 
Nu skal hele vores undervisning for ek-
sempel digitalisere.

- Ledelsen skal også give mig tryg-
hed. Den skal lade mig vide, at man sto-
ler på, at jeg gør mit arbejde ordentligt 
og rigtig godt, så der kommer nogle gode 
og hele mennesker ud i den anden ende, der 
har lyst og mod på at kæmpe for en læreplads. Min 
leder er god til at lade mig vide, når jeg har gjort det 
godt, siger Anni Tværvang.

Hun forklarer, at ledelsen har indført, at afdelings-
lederen skal observere lærernes undervisning før deres 
MUS-samtale, og så skal noget af samtalen handle om 
det: Hvordan de underviser, hvorfor de gør, som de gør:

- Selvfølgelig var jeg nervøs første gang, men det er 
godt at få sparret på, at det ikke er helt galt i forhold 
til værdigrundlag og ting og sager her på stedet. Så nu 
tænker jeg: De kan bare komme! •
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Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du få en lønkonto med 
hele 5% i rente. Det er Danmarks højeste rente og betyder, at du  
får mere ud af dine penge. 

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

have en lønkonto i Lån & Spar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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AL MAGT TIL 
DE BLØDE 
KOMPETENCER
Tålmodighed, vedholdenhed og selvkontrol skal være på plads, før 
eleverne er i stand til at få ordentligt udbytte af undervisningen og klarer 
sig bedst igennem livet. Det viser analyser fra adjunkt ved Økonomisk 
Institut, Miriam Gensowski. Hun vil gerne udvikle pædagogiske 
værktøjer til lærerne, så de bedre kan lære de unge ’soft skills’.
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D HVOR SÆTTER MAN bedst og mest effektivt ind i forhold til en elev, 

der har flere forskellige udfordringer i forhold til at lære? 
Det er adjunkt ved Økonomisk Institut på Københavns Univer-

sitet Miriam Gensowski og hendes kolleger ved at finde et svar på. 
Og det svar skal ikke alene give lærere nogle værktøjer til at under-
vise de enkelte unge dér, hvor det giver bedst udbytte. Svaret skal 
også vise, hvor vigtigt det er at prioritere undervisning i evner som 
tålmodighed, vedholdenhed og selvkontrol. De bløde egenskaber 
har nemlig ikke bare markant betydning for unges gennemførelse 
af uddannelse, men også for deres karriere, indkomst, kriminali-
tet, sundhed og levetid.

- God læring begynder og slutter med stærke følelsesmæssige 
og sociale kompetencer. Uden disse bløde kompetencer kan børn 
og unge ikke få fuldt udbytte af skolen. Men der er store sociale 
forskelle på, om eleverne er udrustet med dem eller ej, siger hun.

Miriam Gensowski forklarer, at de børn og unge, der har de bløde 
kompetencer med hjemmefra i mere rigt mål – oftest fra ressour-
cestærke hjem – også er dem, der profiterer mest af skolesystemet. 

- Så hvis vi ikke anerkender betydningen af de bløde kompeten-
cer og lærer dem til de unge, der ikke har dem, accepterer vi, at ulig-
heden fortsætter fra den ene generation til den næste, siger hun.

Miriam Gensowski har i sin forskning især interesseret sig for, 
hvordan vi bedst skaber mønsterbrydere eller ”mobilitet mellem ge-
nerationer”, som det kaldes internationalt. Der er nemlig store so-
ciale uligheder mellem de unge, selv om vi som udgangspunkt gi-
ver dem de samme muligheder. Forskellene kan stort set alle henfø-
res til den bagage af bløde kompetencer, som de unge kommer med. 
Dermed sættes den onde cirkel let i gang, der betyder, at de ingen 
ordentlig uddannelse får, ingen særlig god indkomst, en usund le-
vestil og en kortere levetid. 

- Min motivation for forskningen var en bekymring for PISA-

undersøgelserne, hvor man kun måler de 
akademiske færdigheder og ikke de bløde 
kompetencer, siger hun og understreger, 
at hun selv er stor fan af PISA-undersø-
gelserne. De skal bare ikke stå alene. Så 
med analysen håber hun at kunne danne 
bro mellem de folk, der kun bekymrer sig 
om PISA-scores, tal og karakterer, og for 
eksempel skeptikerne, der mener, at det 
er for snævert at måle disse ting:

- Vores studie kan være med til at gøre 
begge grupper glade ved at anerkende, at 
alle evner er nødvendige elementer i en 
god læring. Vi må jo ikke glemme, at der 
skal mange kompetencer til at producere 
høje PISA-scorer, siger hun.

At takle sin vrede

De bløde evner dækker over et bredt felt: 
I den ene ende det engelske begreb Con-
scientiousness, der kan oversættes med 
at være disciplineret, drevet, organise-
ret og vedholdende. Det vil sige, at man 
bliver ved, til man er færdig. I den anden 
ende befinder evnen til at regulere sine 
følelser sig. Det vil sige, hvor god man er 
til at genkende og takle følelser.

Miriam Gensowski henviser til et me-
get lovende program i Chicago, der hed-
der ”Becoming a man”. Her er eleverne 
afroamerikanske mandlige teenagere, 
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kan du bedst bevæge hos eleven i løbet af 
en time, siger Miriam Gensowski og for-
klarer, at det svarer til at identificere det 
område, hvor eleven er mest ”sulten”, og 
hvor man som lærer kan gøre den største 
forskel ved at fylde på.   

Hvad kan læreren selv gøre for at iden-
tificere den mest tomme mave?

- Man kan helt overordnet tage et snap-
shot af sin klasse og finde ud af, hvor styr-
kerne og svaghederne hos den enkelte er. 
Måske viser det sig, at hovedparten af pi-
gerne i en klasse har meget lavt selvværd 
og tror, at de ikke kan lære. Eller de tror, 
at hvis de skal arbejde så hårdt på tin-
gene, beviser det bare, at de er dumme. 
Det, jeg gerne vil ende med, er at give læ-
rerne et værktøj til at tage det bedst mu-
lige snapshot – identificere områderne – 
og til at finde ud af, hvad de skal gøre ved 
dette billede. Hvordan de skal adressere 
det, siger forskeren.

Miriam Gensowski mener dog helt 
klart, at tendensen lige nu er, at man er 
begyndt at anerkende de bløde kompe-
tencers værdi. Et eksempel er OECD, 
der koordinerer PISA-testene. Her er 
man nu også begyndt at interessere sig 
for at måle de bløde evner. Og fordi der 
er kommet mere solid forskning på om-
rådet, der viser, hvor vigtige ’soft skills’ 
er for læring, har det udløst mere poli-
tisk interesse for emnet. Miriam Gen-
sowski håber dog, at der også kommer en 
bredere samfundsmæssig diskussion af 
vigtigheden af de bløde evner, og at også 
lærerne vil give deres erfaringer og me-
ninger til kende:

- At måle de bløde kompetencer skal 
være et supplement til at skabe bedre un-
dervisning og give lærerne bedre mulig-
heder for at reflektere over andre ting end 
matematikevnerne. Jeg føler bare ikke, at 
det er et budskab, som er kommet helt ud 
fra forskerne til lærerne, siger Miriam 
Gensowski og tilføjer, at det videre ar-
bejde med at udvikle de gode redskaber 
afhænger af lærernes interesse:

- Vi vil meget gerne samarbejde med 
lærere om, hvad de synes er nyttigt, inte-
ressant og nødvendigt i sådan et arbejde, 
siger hun og opfordrer også Uddannelses-
forbundets lærere til at henvende sig for 
at være med i disse forsøg. • 

der har stor risiko for at ende med at blive voldelige eller ikke at gøre skolen færdig. 
Programmet har den følelsesmæssige kontrol i fokus, og de unge mænd bliver under-
vist af unge afroamerikanske instruktører, der ved, hvad eleverne er oppe imod. Pro-
grammet har reduceret kriminaliteten med 40 procent og er et eksempel på, hvordan 
fokus på de bløde kvalifikationer lærer deltagerne i højere grad at ’deale’ med livet.

Stil sulten på den bedste måde

Set fra et lærerperspektiv er Miriam Gensowskis bekymring, at hvis man kun bruger 
PISA-undersøgelserne til at måle sig med, vil ministre og for eksempel skoleledere 
nemt kunne sige, at ”vi bliver nødt til at gøre sådan og sådan for at få en god score”. 
I stedet skal man efter hendes mening tillade lærerne at fokusere på de egenskaber, 
som er mest nødvendige for den enkelte elev – for eksempel yderligere instruktioner 
i matematik eller en styrkelse af de sociale og emotionelle evner:

- Lærere kan ikke lære børn alting. Så vi vil give dem værktøjet til at fokusere dér, 
hvor det ser mest lovende ud for den enkelte elev: Hvordan vælger du som lærer det 
område, du kan undervise denne elev mest effektivt på i en time, eller hvilke evner 
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ANMELDELSER

Fagbøger

SHAKESPEARE IN OUR TIME

Af Birgitte Speyer, bog 190 s.
GRØNLAND

Af Rasmus Augustesen og Krister Hansen, 
bog 189 s.
ALVERDENS DANSK, TO BØGER - BASIS OG G

Af Hanne Hauge Milling og Anne Weile, bog 
143 s. og 211 s.
LETLÆSNINGSSERIEN – SEKS HÆFTER

SORAS MIRAKEL – NØGLEN TIL DET HELE – 
NATTOG TIL HAMBORG – I RETTE HAVN – GEN-
NEM ILD OG VAND – ANKOMST TIL PARADIS

Af Efie Beydin, hæfter 42-58 s.

ERHVERVSPÆDAGOGISK LEDELSE

Claus Madsen, Forlaget Dafolo, 192 sider, 
360 kr. 

    

Følgende tankevækkende citat rummer en stor 
del af essensen af denne bog:

”Hvis en skole har en eller to dårlige lære-
re, er det som regel et problem med de enkel-
te lærere. Hvis den har mange dårlige lærere, 
er der tale om et ledelsesproblem” (side 174).

Ofte har lærere på erhvervsskoler efterlyst 
mere og især mere synlig ledelse, hvilket alt for 
mange ledere ikke har kunnet honorere. Derfor 
er det kun glædeligt, at vi oplever mere egent-
lig forskning på området, og at flere forlag be-
skæftiger sig med emnet.

Denne glimrende bog kommer ind på le-
delsens pligtige opgaver, herunder den årlige 
handlingsplan for øget gennemførelse, arbej-
det med lokale uddannelsesplaner samt ledel-
sesarbejdet ud fra de seneste overenskomster.

Med disse kapitler kommer bogen grundigt 
omkring emnet:

1. Erhvervspædagogisk ledelse
2. Læringscentreret ledelse
3. Erhvervspædagogiske ledelsesopgaver
4.  Kommunikation i en erhvervsledelses-

kontekst
5.  Hvad skal den dygtige erhvervsskolelæ-

rer kunne?
6. Udvikling af lærernes kompetencer
7. Forhandlingsledelse
8. Succesfuld pædagogisk ledelse
Undervejs suppleres teksterne af yderst 

tankevækkende refleksionsspørgsmål - spæn-
dende og velvalgte.

Gennem hele bogen gives en række sær-
deles gode konkrete eksempler fra hverdagen, 
hvilket kan give anledning til en stribe givtige 
diskussioner mellem lærere. Samtidig byder 
bogen på talrige yderst relevante fakta-bokse 
med forklaringer og definitioner. Tilsvarende 
præges bogen af et nydeligt og pænt flydende 
sprog uden alt for mange svære fremmedord.

Et særdeles stort plus er det oplysende af-
snit om forfatteren, Claus Madsen. Her under-
streges hans store erfaring fra både private og 
offentlige arbejdspladser - og hans mangeåri-
ge undervisning på diverse niveauer. Et sådant 
afsnit burde findes i enhver bog, så her kan an-
dre forlag lære noget.

Bogen indgår i en uhyre spændende serie 
med fokus på pædagogik specielt inden for er-
hvervsuddannelserne. Planen er at inddrage 
relevante temaer fra dagligdagen og fokusere 
på ny forskning på området. Gennemgående 
kendetegn skal være praksisnærhed, synlig læ-
ring, pædagogisk ledelse, feedback og evidens.

For alle personer med ledelsesopgaver i 
erhvervsuddannelserne - både mellemledere 
og topledelsen – bør denne bog være obliga-
torisk læsning.

Desuden vil alle lærere på erhvervsuddan-
nelser kunne have særdeles meget gavn af spe-
cielt kapitel 5 og 6. Endelig bør alle PD-stude-
rende have bogen til rådighed.

Endnu et stort plus er den meget fyldige lit-
teraturliste. Men også et lige så stort minus: Bo-
gen mangler et stikordsregister. Det må være 
en lapsus hos forlaget.

Summa summarum: En helt igennem ge-
digen bog med stor relevans for et ellers noget 
forsømt område.

Ole Fournais 

TÆLLER VI DET DER TÆLLER. MÅLSTYRING OG 
STANDARDISERING I ARBEJDSLIVET

Malene Friis Andersen & Lene Tangaard 
(red.). Forlaget KLIM. 304 sider. 299,95 kr.  

    

”Kan alle typer af arbejdsopgaver måles?”, 
”Hvad betyder det for produktiviteten, for kre-
ativiteten, for arbejdsfællesskabet, og for den 
enkelte medarbejder?”, ”Kan den tid, der går 
med at registrere aktiviteter i kontrol- og sty-
ringssystemer, bruges bedre?”, ”Hvornår kan 
dokumentation være en fordel for den faglige 
kvalitet af en opgaveløsning?” (Uddrag fra bo-
gens introduktion).

Er standardisering, målstyring og krav om 
medarbejdernes selv-ledelse svaret på disse 
spørgsmål – og virker alle disse målinger og be-
stræbelser på at styre både medarbejdere, pro-
duktion og økonomisk udbytte?  Ja, selvfølgelig 
virker de.  Men, som redaktørerne, Malene Fri-
is Andersen og Lene Tangaard, minder læseren 
om i bogens introduktion:

“Målstyring og PM (performance manage-
ment) trækker på både økonomiske, psykolo-
giske og sociologiske rationaler og logikker, og 
til hvert af disse er der knyttet nogle bestem-
te håb og forestillinger om de positive afledte 
konsekvenser”.

Om bogens indhold og forfattere skriver re-
daktørerne: ”Alle beskæftiger sig med målsty-
ring, standardisering, kvantificering, kvalitets-
sikring, og relaterede fænomener i arbejdslivet.  
Nogle analyserer og beskriver situationen på 
arbejdspladsen, og andre fokuserer på kritik-
ken, mens andre igen vender sig mod alterna-
tiver og gentænker de nuværende styringsra-
tionaler” (Side 18).

Uagtet at ingen vel kan have noget at ind-
vende mod forbedring af valgmuligheder, kvali-
tet og udbytte af indsats, viser denne bogs tekst 
et rimeligt nuanceret billede af den historie:

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

fra kr. 790
pr. person

www.berlinspecialisten.dk
Lillehøjvej 2 •  8600 Silkeborg 

Tlf. 8646 1060 • info@berlinspecialisten.dk
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En forandring af arbejdslivet, som ovenfor 
beskrevet, har kun kunnet realiseres med øget 
styring og kontrol, flere og hyppigere målinger 
af økonomisk udbytte og udvikling af nye be-
greber og ledelsesformer.

I Danmark blev kravet om modernisering 
af den offentlige forvaltning startskuddet til 
denne forandring hen mod nye modeller og for-
ståelser af ledelse og arbejdskraften.  Oliekri-
sen og den deraf følgende strammere økonomi 
gjorde krav om mere udvikling for færre penge 
nødvendigt.

Kan følelsen af fællesskab blandt en grup-
pe arbejdskammerater overhovedet udtrykkes 
med tal og standarder?  Hvem kunne ønske det-
te og med hvilken begrundelse? Hvad sker der, 
hvis det lykkes?

Ude er empatisk coaching og videreuddan-
nelse af personlig trang og lyst. Personlige am-
bitioner og interesse som væsentligste driv-
kraft er erstattet af klare krav om medarbejder-
nes innovation og selvforbedring. Autonomi og 
indre-styring er blevet et vilkår, ja, nærmest 
et tvangsforhold på moderne arbejdspladser.

Fra at have været del af lokale, interne evalu-
eringer og bedømmelser på en virksomhed eller 
institution har de nye, standardiserede målin-
ger kunnet danne baggrund for grænseløse, til-

bagevendende sammenligninger. Forskning og 
analyser, som de er fremlagt i denne bog, viser, 
at kravene om måling, styring og overvågning 
har haft både tilsigtede og utilsigtede virkninger.

Derfor må kritik og nytænkning nødven-
digvis indgå i enhver vision og udviklingsplan 
anno 2017.  Disse fakta fremlægger denne bog 
på en både sober, alsidig og berigende måde.

I elleve kapitler giver forfatterne deres bud 
på analyse og forståelse af både tilsigtede og 
utilsigtede virkninger af den øgede standardi-
sering i moderne arbejdsliv.

Kapitlerne kan læses uafhængigt af hin-
anden. Spring gerne forordet over i første om-
gang.  Det er spækket med besynderlige me-
taforer, som slet ikke skærper appetitten. Det 
anbefales at gå direkte til redaktørernes intro-
duktion, og så ellers kaste sig over de enkel-
te kapitler i selvvalgt rækkefølge. Forfatterne 
”går lige i flæsket” på mange emner, Tilfældigt 
valgt fra indholdet:

”Brugerdrevne standarder i socialt arbejde”
”Derfor siger personlighedstest ikke noget 

om personer”
”Dræber dokumentationssystemer hver-

dagskreativiteten?”
”Præstationsledelse gentænkt”.
”Tæller vi det der tæller?” er en sand læk-

kerbisken af udfordring og stof til eftertanke 
for alle, der er optaget af arbejdsmiljø og mo-
derne ledelse. Vel at mærke udsat for undren 
og kritisk analyse.

Bogens temaer er seriøse og komplekse, 
men alle forfattere er så rutinerede formidle-
re, at mange mennesker vil have fornøjelse af 
at læse med.  Denne anmelder vurderer dog, at 
det i flere kapitler er absolut påkrævet med lidt 
tålmodighed for at få det fulde udbytte af tek-
sten. Selv for trænede læsere.

Marianne Bindslev

MENTORHÅNDBOGEN. FASTHOLDELSE I UD-
DANNELSESLIVET

Marianne Schøler. Forlaget Turbine Akade-
misk. 176 sider. 225 kr. Alt bogens materia-
le kan downloades frit på: http://www.ung-
liv.dk/materialer

     

Skønt mentor-ordninger har været praktiseret 
både formelt og uformelt i mands minde, er der 
ikke rigtig udviklet og formuleret en moder-
ne pædagogik til forståelse af opgaven. Der er 
mange bud på både opgave og indhold, og der-
for bæres både udbytte og forløbet ofte af den 
enkelte mentor. 

ITALIEN byder på mange muligheder for besøg på 
spændende virksomheder eller produktioner. Har I et 
bestemt formål med studierejsen, hjælper vi gerne med 
at vinkle besøgene - skal jeres guide på vingården i Rom 
fx fortælle om stedets markedsføring eller produktion?

TLF. 8020 8870 - WWW.ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK

BLIV KLOG PÅ  

ITALIEN
 Hør mere om jeres muligheder på 8020 8870!  FRA KUN

2.298,-

Studierejse til Rom - fra kr. 2.298,-/pers.*
- Besøg en lokal vingård eller olivenlund, og 
lad jeres guide fortælle om stedets produktion, 
markedsføring eller andet i jeres interesse

Studierejse til Firenze - fra kr. 2.398,-/pers.*
- Besøg en lokal vingård eller olivenlund
- Besøg et garveri og se og lær om produktionen 
af skind

Studierejse til Milano - fra kr. 1.998,-/pers.*
- Besøg Eataly, et stort “food court” med italienske 
råvarer. Her kan I få en spændende rundvisning og 
høre om visionen bag dette populære sted samt 
hvordan det drives i det daglige  FX ROM * Alle priser inkluderer flyrejse, indkvartering og morgenmad

http://www.ungliv.dk/materialer
http://www.ungliv.dk/materialer
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Håndbogens fornemmeste formål er – i føl-
ge forlagets pressemeddelelse – at bibringe både 
metodik og faglighed til mentoropgaven. Og bo-
gen er bygget op om en forståelse af ”den fagli-
ge opgave i det menneskelige møde”.  Forfatte-
ren opstiller nogle pejlemærker og konkrete red-
skaber i forsøget på ”at sikre en høj grad af faglig-
hed og tydelighed i denne værdifulde relation”.

Verdenshistorien og private fortællinger 
er fulde af beretninger om ’Den Gode Voksne’, 
frugtbar og målrettet far og søn-oplæring samt 
patron og klient-forhold. Der findes dog ingen 
endegyldig definition af rammer og indhold i 
et sådan forhold. For ikke to relationer er ens. 
”Mentorrollen kan således aldrig blive en en-
tydig eller forudsigelig rolle med klart udstuk-
ne retningslinjer og metodikker, og der er der-
for ikke noget rollehæfte eller nogen endegyl-
digt mentormanual”, skriver forfatteren Mari-
anne Schøler (Side 9).

”Tænkningen betragtes (altså) som den 
primære synder, når psykiske vanskeligheder 
gør sit indtog, og derved er det også via tænk-
ningen, at individet kan hjælpes til et bedre 
liv” (Side 87).

Tankens kraft er således aksen i Marianne 
Schølers forståelse af mentorordningen som 
relevant tilbud til sårbare unge. Som følge af 
individets opfattelse af virkeligheden opstår 
der negative tanker. Det fører videre til negati-
ve følelser og dermed uhensigtsmæssig adfærd.

I kapitel syv om ”Teori og metodik. Den kog-
nitive grundforståelse” præsenteres også be-
grebet ”tavse sandheder”. Det dækker basale 
betragtninger om verden, en selv og andre men-
nesker. Uanset om disse grundlæggende hold-
ninger er blevet italesat eller bevidste ”påvirker 
de den måde individet opfatter konkrete situa-
tioner på”. Fra dette kapitel skal især fremhæ-
ves to afsnit:  ”Sokratisk Dialog” og ”Den mo-
tiverende Samtale”.

Hos unge er de grundlæggende antagelser 
(skemata) mindre stabile end hos voksne. Hos 
sårbare unge er selvtilliden desuden ofte i bund, 
og selvopfattelsen negativ og sejlivet. Forfatte-
ren minder dog om, at der er altid er en god grund 
til, at den unge gør, som han/hun gør. Alt har rod 
i de erfaringer, den enkelte har gjort sig. ”Allige-
vel er det muligt at støtte en ung i udviklingen af 
mere selvunderstøttende og dermed mere hen-
sigtsmæssig skemata” (side 89).

Gruppen af unge, der har brug for og gavn 
af at indgå i en mentor-relation, har trods for-
skelligheder én ting til fælles – vanskeligheder-
ne står i vejen for den unges muligheder for et 
trygt, givende og frugtbart uddannelsesliv. ”Det 
er her, mentoropgaven for alvor har sin beretti-
gelse - netop i støtten til nogle af de allermest 
udsatte og sårbare unge i Danmark” (side 8).

Det vigtigste grundlag for at forstå men-
torordningen og mentors funktion er at fast-
holde mentors rolle som ”noget andet”. Dette 
”andet” og særlige skal og må adskille mentors 
rolle fra behandlere, familie og lærere. Men-
tor-forholdet er altså hverken rent fagligt el-
ler rent menneskeligt. Det skal høste det bed-
ste fra begge verdener. Mentor skal være i stand 
til at igangsætte og fastholde et langvarigt og 
dynamisk samarbejde, gødet og båret frem af 
”lige dele kærlighed og faglighed”, som forfat-
teren udtrykker det.

”Mentorhåndbogen - Fastholdelse i uddan-
nelseslivet” er bygget op af ti kapitler, hvoraf det 
sidste handler om ”Etik og lovgivning”. Heri be-
handles vigtige emner som etiske principper, 
professionelt ansvar og tavshedspligt. Et blik 
på kapiteloversigten giver hurtigt et troværdigt 
indtryk af bogens usædvanlige klare, præcise og 
favnende indsigt og erfaring med emnet. En se-
riøs invitation til læseren/mentoren – og der-
med selvfølgelig også de unge selv.

Inden det afsluttende afsnit med eksempler 
på konkrete samtaleteknikker og analysemo-
deller indskyder forfatteren en personlig hen-
vendelse til læseren. Den taler for sig selv. Her 
udtrykker Marianne Schøler sit håb om, at den-
ne bog ”.... vil medvirke til øget opmærksomhed 
på og interesse for en fortsat videreudvikling” 
af opgaven som mentor. En kompleks opga-
ve, der i følge forfatterens erfaring dog også er 
” .. både sjov, givende og spændende ....fyldt af 
grin og dejlige stunder .... Små succeser og sto-
re sejre, skæve vinkler og tossede situationer”.

”Mentorhåndbogen. Fastholdelse i uddan-
nelseslivet” henvender sig først og fremmest til 
dig, der skal varetage mentoropgaven overfor 
sårbare unge på en ungdomsuddannelse. Bo-
gens mange bud på, hvordan det er muligt at 
opnå kontaktfyldt og udviklende samvær gør 
den imidlertid til et vægtigt bidrag i alle uddan-
nelser. Ikke mindst vil dens indhold kunne be-
rige og inspirere i sundhedssektoren og under-
visningsverdenen. Også selvom mentor-relati-
onen ikke er hverken terapi eller undervisning.

Marianne Bindslev 

KINA - POLITIK, ØKONOMI OG SAMFUND

Peter Nedergaard. Systime. 208 sider. 220 
kr. plus moms. 2. udgave.

     

I disse år mærker vi alle, at Kina spiller en sta-
dig større rolle - ikke blot i Asien, men også glo-
balt. Samtidigt har kun ganske få danskere - 
heriblandt undervisere - et grundigt og detal-
jeret kendskab til landets indre forhold.

Med denne aldeles glimrende undervis-
ningsbog får både elever, studerende og un-

dervisere et særdeles godt indblik i dette sto-
re lands noget komplicerede forhold.

Men det er også forventeligt med denne for-
fatter: Den efterhånden mangeårige Kina-eks-
pert, professor Peter Nedergaard har i en læn-
gere årrække udgivet talrige bøger og artikler 
- alle af meget høj kvalitet.

Nedergaard fører læseren kyndigt gennem 
Kinas historie og samfund og tager udgangs-
punkt i relevante politiske og økonomiske te-
orier om konfucianisme, nationalisme, plan-
økonomi, markedsøkonomi og hierarkiske or-
ganisationer.

Med en række glimrende tekster og ikke 
mindst yderst velvalgte billeder giver bogen et 
gedigent indblik. Ligeledes suppleres teksterne 
af en række fremragende bokse med forklarin-
ger af svære begreber og forkortelser.  

Desuden formidles stoffet med letforstå-
elige begreber med bl.a. følgende spørgsmål:

•  hvilken rolle spiller kinesisk historie for 
landets nuværende økonomi og politik?

•  hvordan er Kina opbygget politisk?
•  hvordan styres kinesisk økonomi?
•   hvordan fungerer privatejede virksomhe-

der i en socialistisk stat?
Forlaget og forfatteren forventer, at disse 

spørgsmål vil kunne indgå i tværfaglige pro-
jekter på flere niveauer. Denne anmelder me-
ner dog, at både bogens koncept og de under-
tiden noget lange sætninger medfører, at bo-
gen især retter sig til diverse ungdomsuddan-
nelser som for eksempel det almene gymnasi-
um, HF, HTX og KVU.

Meget pædagogisk afsluttes hvert afsnit 
med hovedpunkter og opgaver, som undervi-
seren uden de store problemer kan tilpasse til 
hver klasse og hvert niveau.

Bogens inddeling er noget traditionel, men 
ganske udmærket og med et glimrende stik-
ordsregister.

Helt genial er en tidslinje over Kinas histo-
rie og et yderst anvendeligt minileksikon. Des-
værre skal her også anføres en mindre anke: 
Tidslinje og minileksikon er trykt med meget 
små bogstaver, og flere årstal virker udflyden-
de. Kan dette skyldes besparelser og/eller at 
siderne har været farvelagt? Her må vist være 
tale om et mindre svigt af en forlagskonsulent.

Bortset fra det fortjener Peter Nedergaard 
vanen tro ubetinget ros også for denne 2. ud-
gave, ligesom Forlaget Systime atter skal ro-
ses for en glimrende og yderst brugbar under-
visningsbog.

Ole Fournais
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MINDEORD 
FINN HINDSHOLM NIELSEN

OM MORGENEN LILLEJULEAFTENSDAG i 2016 døde Finn Hinds-
holm Nielsen efter kort tids sygdom. Finn blev 69 år. 

Finn var tidligt i livet elitefodboldspiller, men valgte en lo-
vende karriere på grønsværen fra til fordel for et arbejdsliv som 
underviser. Finn nærede stor interesse for litteraturens og filo-
sofiens verden og fik en bachelor i nordisk litteratur ved Odense 
Universitet. Finn blev herefter ansat ved det, der senere kom til 
at hedde HF & VUC Odense City Campus. Her underviste han i 
over 40 år, indtil han i april 2016 lukkede computeren for sidste 
gang. Ved sin afskedsreception udtalte han, ”at man skal huske 
at lade sig forstyrre i livet”. Finn var et lysende eksempel på, at 
han ofte havde ladet sig forstyrre. Derved havde han opnået en 
viden og en indsigt, vi som kolleger nød godt af både som hjælp 
til undervisningen eller som en anekdote om livet.

Finn havde humor og et godt humør, der smittede af på os an-
dre. Men han var også stædig og holdt på sit. Han var menneskelig. 

Finn nåede at modtage dronningens fortjenstmedalje. At 

han fortjente den, var tydeligt til receptionen, hvor en kollega, 
én af Finns tidligere kursister, fortalte, hvordan han havde in-
spireret hende til at blive underviser. 

Finn deltog aktivt i klubmøderne. Han var altid engageret 
og interesseret i forhandlingerne. Som tjenestemand stod han 
alene tilbage i undervisningslokalet sammen med fire andre 
tjenestemænd under lockouten i 2013. Som med så meget an-
det tog han det med stoisk ro - og tog imod med åbne arme, da 
vi andre blev lukket ind på skolen igen.

I det hele taget gav Finn meget til VUC, til sine kursister og 
sine kolleger. Finn var at finde til julefrokosten, fredagsøllen og 
sommerfesten. Finn var for mange indbegrebet af VUC Odense.

Vi vil savne hans smil, varme og visdom.
Æret være hans minde.

På vegne af kollegerne v. HF & VUC Odense City Campus
Katrine Wulff

Bremen

fra kr. 1.125

Firenze og 
Rom

fra kr. 2.595

Paris og
Normandiet

fra kr. 1.945 fra kr. 6.295

Må vi være med til at skabe de bedste rammer for jeres næste studietur? RING TIL OS PÅ 8723 1240

_
STUDIETURE

TRYGGE RAMMER FOR STORE OPLEVELSER

Unitas Rejser havde 
fuldstændig styr på 
det hele...

Lærer Kathe Stark, 
Sydøstsjællands Idrætsefterskole

_
UNITASREJSER.DK

facebook.com/unitasrejser 
instagram.com/unitasrejser 

linkedIn.com/unitasrejser

_
UNITAS REJSER

Glarmestervej 20 A
DK 8600 Silkeborg

 +45 8723 1240
rejser@unitas.dk

Beijing og 
Shanghai

Washington

fra kr. 4.195

Berlin

fra kr. 950
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STAV TIL EN GOD NYHED! 

Arbejder du med unge og voksne med stavevanskeligheder? Så er der godt 
nyt for dig og dine kursister. Staveprofilen er nemlig blevet opdateret. 

Staveprofilen er udviklet ud fra den grundlæggende ide, at staveindlæring 
foregår trinvist, og derfor består materialet af fem hæfter med stigende  
sværhedsgrad. De nye udgaver er moderniseret både i form og indhold –  
nye opgaver er kommet til, enkelte er gledet ud, og nye fotos bringer layoutet 
up to date. 

Efter hvert afsnit kan kursisterne finde evalueringsopgaver på nettet -  
så er det nemt at tjekke, om man gør fremskridt.

De digitale opgaver kan frit tilgås via  
alfabetadigital.dk i løbet af april.  

60 kr. pr. hæfte 

ekskl. moms 

Staveprofilen - nu i ny udgave
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