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Plantebiologi
Anette Helbo Sørensen

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

PLANTEBIOLOGI giver en bred og omfattende 
basisviden om biologi i relation til planteavl i 
jordbrugs-branchen.

Bogen dækker grundfaget biologi på erhvervs-
uddannelserne inden for områderne gartneri, 
landbrug og skovbrug.

Omdrejningspunktet er planter med baggrund 
i planteriget, planters opbygning og funktion 
samt deres samspil med insekter, mikroorgan-
ismer og omgivelser i øvrigt. I alle emner er 
inddraget eksempler fra jordbrugs-branchens 
virkelighed.

Bogens indhold er overordnet:
• Livscyklus for relevante organismer
• Formeringsformer, arvelighedslære og   
 forædling
• Beskrivelse af plantens forskellige vækst- 
 faktorer, herunder jordbundsforhold
• Aktuelle stofkredsløb

PLANTEBIOLOGI er udarbejdet af Anette Helbo 
Sørensen, der er uddannet gartneritekniker, og 
som til daglig er faglærer og læsevejleder ved 
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus.
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Fagets lærebog giver den grundige gennemgang af 
teorien suppleret med opskrifter, anvisninger og gode råd. 
Rigt illustreret. En bog, man bliver lækkersulten af!

Råvarer 
Korn · Enzymer · Fedtstoffer og olier 
Hævemidler · Sukker og sødemidler 
Æg · Kaffe, te, vine og spiritus
Krydderier · Mælk · Chokolade
Frugter · Nødder · Geleringsmidler 
Maltprodukter · Tilsætningsstoffer 
og bagehjælpemidler

Produktionsteknik 
Brødproduktion · Rullede deje
Convenience produkter 
Rørte og piskede masser 
Kageproduktion: Halvfabrikata
Tørkager · Kransekagebagværk
Småkager og snitter
Flødekager og desserter: 
Flødeproduktion · Desserter
Konditori · Dekoration

Produktkontrol
Kvalitet og kvalitetsstyring
Kalkulation
Produktudvikling/innovation
Produktkontrol: 
fysik og kemi i bageriet 

31001-1bagerbogomslag.indd   1 09-10-2015   12:49:23
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– en håndbog

Kloak
mester
arbejde

I Kloakmesterarbejde – en håndbog fi ndes detal-

jerede beskrivelser af alle almindeligt forekom-

mende opgaver inden for kloakerings området, 

og dens anvisninger sikrer den fagligt korrekte 

udførelse i henhold til gældende regler. Hånd-

bogen er rigt illustreret og indeholder mange 

eksempler, skemaer og tabeller.

Håndbogen henvender sig først og fremmest 

til anlægsstruktører og til dem, der forbere-

der sig til at afl ægge kloakmesterprøven. Også 

rådgivende ingeniører, tekniske forvaltninger 

og autoriserede kloakmestervirksomheder kan 

få stor nytte af håndbogen.

ISBN 978-87-7082-554-2

9788770825542

ISBN 978-87-7082-554-2 praxis.dk

varenr. 31059-1 
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Tandklinikassistent – Grundforløb er skræddersyet til  
uddannelsen til tandklinikassistent. Bogen består af ni  
kapitler. Bagerst i bogen findes en ordliste med fagudtryk og 
”vanskelige” ord i alfabetisk rækkefølge. Der findes også en 
litteraturliste med supplerende litteratur, som er opdelt efter 
emne.

Tandklinikassistent – Grundforløb består af følgende ni  
kapitler:

1. Arbejdsmiljø på klinikken af Erling Østergaard og  
Bo Bentsen

2. Cariesbehandling af Jette Nedergaard Jørgensen og  
Helle Hornhaver 

3. Ergonomi på klinikken af Lea Sørensen

4. Mundhulen af Jan Hejle

5. Parodontologi af Connie Lutzke og Eva Gisselbæk

6. Mikrobiologi og praktisk klinisk hygiejne af  
Lillian Hansen og Erling Østergaard

7. Radiologisk assistance af Bo Danielsen

8. Sundhedsfremme og forebyggelse af Hanne Hvid 

9. Kost og oral sundhed af Mette Møller 
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Almen fødevarehygiejne

Bogen har fokus på hygiejne og egenkontrol. 

Den giver en viden om at tilberede mad, så den 

ikke er årsag til fødevarebårne sygdomme.

Bogen er let at læse og indeholder:

 � Lovgivning og fødevarekontrol.

 �  Hvad er mikroorganismer? Hvad lever de af? 

Hvor finder man dem?

 �  Egenkontrol: hvordan forhindrer man, at 

maden gør en syg? Hvad skal man tjekke? 

Emnet gennemgås fra råvarer over indkøb og 

modtagelse til klargøring, varmebehandling, 

varmholdelse, nedkøling, anretning og 

rengøring m.m.

 � En udførlig forklaring af de svære ord.

Bogen er beregnet til dem, der tager 

arbejdsmarkedsuddannelsen almen 

fødevarehygiejne, men  bruges 

også i undervisningen i hygiejne på 

erhvervsuddannelserne.
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MURERFAGETS GRUNDBOG

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

MURERBOGEN ER MURERFAGETS GRUNDBOG. Den 
dækker alle grundlæggende discipliner, der knyt-
ter sig til opførelse af en bygning og opmuring af 
murværk – lige fra viden om byggesten, mørtler 
og  nivellering til avancerede forbandter, kvalitets-
sikring og bygningsfysik. 

MURERBOGEN er helt nyrevideret, den har fået nyt 
layout, der er kommet adskillige nye kapitler til, og 
ikke mindst er den spækket med mange nye, detal-
jerede og instruktive farvefotos. 

Indholdet i MURERBOGEN er omfattende, men 
da kapitlernes rækkefølge er logisk bygget op, er 
 bogen let at overskue og hurtig at orientere sig i. 

MURERBOGEN er skrevet til undervisning ved 
 erhvervsskoler, men vil også egne sig til undervis-
ning andre steder, hvor man beskæftiger sig med 
faget. 

Bogens omfattende stikordsliste gør den til et nyt-
tigt opslagsværk, hvor svende, mestre og andre, 
med interesse for murerfaget uden tvivl vil kunne 
fi nde et væld af nyttige oplysninger.

FGU|Praxis

webBøger og iPraxis- 
forløb til almene fag og 
faglige temaer på FGU

Digital læringsplat-
form inkl. værktøjer 

til at skræddersy 
skolens egne  

undervisningsforløb

 ’Kom i gang’-pakke 
med hjælp til opstart 

med FGU|Praxis  
og hjælp til at  

skræddersy forløb 
 

Adgang til erhvervs- 
uddannelsernes  

digitale fagbøger: 
tjener, murer, frisør,  

SOSU-hjælper 
m.fl.

=
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faglærte har brug  
for digital dannelse
Der er behov for at styrke de almene digitale 
kompetencer på erhvervsuddannelserne. Men 
det kræver, at de ansvarlige aktører finder ud 
af, hvordan der bliver plads til mere almene 
og tværgående fag i uddannelserne. Det skri-
ver chef for ungdomsuddannelse og konsulent 
i Danmarks Evalueringsinstitut, EVA,  Camilla 
Hutters og Anne Katrine Kamstrup på baggrund 
af en ny behovsanalyse fra EVA – ”Almene digi-
tale kompetencer i erhvervsuddannelsen”. 

Mens der i dag undervises i digitale kompe-
tencer og dannelse i grundskolen og på de gym-
nasiale uddannelser, er der mindre fokus på al-
mene digitale kompetencer på erhvervsskoler-
ne. EVA’s analyse fra marts peger på syv kom-
petenceområder, der er relevante for alle ele-
ver på erhvervsuddannelserne, men også på fire 
forskellige modeller for at gøre almene digitale 
kompetencer til en del af erhvervsuddannelser-
ne med det nuværende styringssystem. 

Altinget.dk

kort nyt Af  Dorthe Plechinger

Færre unge kvinder har valgt erhvervsuddan-
nelser i år i forhold til 2014. Mens tallet for beg-
ge køn i gennemsnit er steget en smule for søg-
ningen fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannel-
serne i år, er det de unge kvinder, der især træk-
ker tallet ned. 

Administrerende direktør i uddannelsestæn-
ketanken DEA, Stina Vrang Elias, mener, at det 
giver Danmark et dobbelt problem. Dels strider 
det mo d behovet for, at flere unge generelt væl-
ger en erhvervsuddannelse. Men udviklingen bi-
drager også til, at Danmark fastholder et meget 
kønsopdelt arbejdsmarked.

Jyllands-Posten

Årets ildsjæl er kåret
Palle Lund Østrup fra Aarhus yder en helt særlig indsats for de unge 
som ungdomsskolelærer. Derfor blev han på Ungdomsskoleforeningens 
landsmøde i begyndelsen af maj kåret som Årets ildsjæl 2019.

Palle Lund Østrup fik prisen for at koordinere indsatser for de unge 
om fremmøde, praktik og uddannelsesparathed gennem Ung i Aarhus. 
Det sker i et udstrakt samarbejde mellem folkeskolen, ungdomsskolen, 
foreningslivet, lokalsamfundets forældre og lokale virksomheder og for 
at styrke de unges muligheder for at blive uddannelsesparate og gen-
nemføre en ungdomsuddannelse. Det gør Palle Lund Østrup blandt an-
det gennem byggeprojekter i samarbejde med aktører fra de lokale bo-
ligforeninger, hvilket ”rammer lige ned i den aktuelle dagsorden om øget 
praksisfaglighed”, som det lyder i begrundelsen.

EVA giver redskab til 
anvendelsesorienteret 
undervisning
Voksne motiveres som regel af, at uddannelse giver mening og er anven-
delig. Det forsøger Danmarks Evalueringsinstitut EVA nu at give redska-
berne til i et nyt hæfte. EVA vil som led i et projekt om anvendelsesorien-
teret undervisning give undervisere grundlaget for, at kursisterne kan se, 
hvor og hvordan det lærte kan bruges i forskellige, relevante kontekster. 

Formålet med hæftet er at understøtte og inspirere arbejdet med an-
vendelsesorienteret undervisning i almene voksen- og efteruddannel-
sestilbud. I hæftet indgår blandt andet en afklaring af begrebet anven-
delsesorienteret undervisning: Hvad betyder det, og hvordan laver man 
undervisning, der er anvendelsesorienteret? 

8% 
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inVestering i Uddannelse er en 
nødVendig inVestering i fremtiden
I dIsse dage er stemmeurnerne sat frem, og vi har 
muligheden for at sætte vores kryds på netop det 
parti eller den kandidat, der passer den enkelte bedst. 

Som næstformand ser jeg rigtig gerne en ny rege-
ring, der tænker investeringer og ikke besparelser. 
En regering, der tænker styrkelse af velfærd og det 
gode arbejdsliv og ikke polarisering af samfundet, 
hvor uddannelse og sundhed er en privat sag. Og en 
regering, der indser, at investe-
ring i uddannelse er vejen til et 
værdigt arbejdsliv, inklusion og 
integration.

Den seneste regering har kon-
stant udfordret vores uddannel-
sessystem. For eksempel med re-
former, der presser folkeskolen og 
ved at lade VUC-centre med dårlig 
økonomi i stikken. Samtidig har 
man på Christiansborg kørt en 
stram politik og retorik omkring 
indvandrere, der har fået kommu-
nerne til at øge deres udlicitering af sprogcentrene 
med fyringer og ringe kvalitet til følge.

Det er derfor helt nødvendigt, at en ny regering 
fjerner omprioriteringsbidraget fra hele uddannel-
sessektoren permanent. Det er samtidig helt afgø-
rende, at der tilføres endnu flere midler til uddannel-
sessektoren, end der har været afsat gennem finans-
loven de seneste par år. Midler, der skal sikre lærer-
nes muligheder for at forberede, planlægge og gen-
nemføre god undervisning, som skal til for at styrke 
kvaliteten i undervisningen samt skabe attraktive 

arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø.
En ny regering skal sikre, at Kommunernes Lands-

forening, KL, og andre aktører ved udlicitering af ud-
dannelser sætter normer for kvalitetskrav i uddan-
nelserne, krav til underviserkompetencer, samt at 
uddannelserne følger de lovgivninger, der er på det 
enkelte område. Det skal ikke være muligt at udbyde 
dele af en uddannelse uden for lovgivningens ram-

mer for derefter at gennem-
føre eksamen inden for ram-
men. Uddannelse og eksamen 
skal følges ad. 

Dernæst må vi se på, om vo-
res taxameter- og tilskudsord-
ning er skruet rigtigt sammen. 
Uddannelsesinstitutionerne er 
med den nuværende taxame-
terordning utroligt følsomme 
over for udsving i elevtallet. 
Det har betydet flere konkur-
ser – for eksempel på produk-

tionsskoleområdet. Vi må sikre et sikkerhedsnet for 
eksempel via et øget grundtaxameter/tilskudssystem 
til institutionerne, således at institutionerne kan mod-
stå et større udsving i elevtal, end de kan i dag. Derfor 
skal vi gennemgå tilskudsordningerne.

En ny regering skal ikke se uddannelse og den øv-
rige offentlige sektor som en udgift, men som et aktiv 
der sikrer samfundet en stabilitet og værdi til gavn 
for alle borgere. Uddannelse finansieret af offent-
lige midler er en af grundpillerne i vores velfærds-
samfund, og skal derfor være tilgængeligt for alle. 

Morten Bay,  
næstformand for  
Uddannelses- 
forbundet

”Uddannelsesinstitutionerne 
er med den nuværende 
taxameterordning utroligt 
følsomme over for udsving 
i elevtallet. Det har betydet 
flere konkurser.
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06  Professor: sId Ikke På hænderne, 

  når du skal bruge hovedet!

  Vi tænker – og lærer – bedst med vores krop. Og ideer opstår i 
  et samspil med værktøjer, siger professor Sune Vork Steffensen.

10  hav et åbent sInd

  Hvordan takler man bedst de ustandselige forandringer i 
  undervisningen? Det giver professor Lene Tanggaard gode 
  råd til.

12  farvel tIl ProduktIonsskolen efter 40 år

  Niels Peter Christoffersen har været med hele vejen i
  produktions skolernes historie. Nu fortsætter han som FGU-
  lærer.

16  den nye ferIelov: tag en slaPPer I år…

  … men læg planer for ferien til næste år. Vi hjælper dig på vej. 

18  nu samler Jens På ord

  Ordblindelærer Heidi Oest – og nye it-værktøjer – hjalp den 
  stærkt ordblinde Jens Hauerbach til at skrive. Nu kan han ikke 
  få nok af at skrive ord, fortæller han i serien Bag enhver elev.  

20  fortæl de gode hIstorIer fra erhvervsskolerne

  Slap lidt af i forhold til at presse de unge til at gå erhvervs-
  skolevejen. Det siger forsker Tilde Mette Juul i sin ph.d. 
  ”Det sikre valg i en uvis fremtid”.  

24  tema: klImaaftryk På undervIsnIngen

  Klimaudfordringerne optager stadig flere unge. De kræver
  handling – også af deres uddannelsessteder. Så hvordan taler
  man om og takler emnerne her? Det har vi spurgt lærere, elever 
  og eksperter om.

Forsidefoto: Sine Fiig

Tema: 
Klimaaftryk  
på undervisningen

24
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forestIl dIg, at du står på en 
fodboldbane, og en medspiller be-

der dig om at gætte, hvor langt der er 
hen til målet. Sandsynligheden for, at 
du gætter rigtigt, er generelt ret dår-
lig. Men bliver du bedt om at sparke 

eller kaste en bold hen til målet, er 
du – selvfølgelig afhængigt af din 
teknik – formentlig forbavsende 
god til at fornemme afstanden og 
ramme målet.   

Bruger man sin krop, når 
man skal løse problemer, er 

det da heller ikke en ringere 
måde, end hvis man sidder 

stille og grubler. Tværti-
mod er chancen for, at man 

finder nye løsninger, 
betydeligt større.

Den erkendelse 

Professor:  
Sid ikke på 
hænderne når  

du Skal 
bruge 
hovedet
Hjernen er ikke en computer, som helt 
egenrådigt behandler input og spytter løsninger 
ud. Vi tænker – og lærer – bedst med vores krop, 
konkluderer forskningen på området.

A f  A n d r E A s  A n to n i  Lu n d 

f oto :  r i t z A u / s c A n p i x

er forskningen kommet til, efter at man i 
årtier har opfattet hjernen som en slags 
computer, der helt løsrevet fra kroppen 
knuser problemer. Det fortæller Sune 
Vork Steffensen, der er professor ved In-
stitut for Sprog og Kommunikation un-
der Syddansk Universitet. 

tag hammeren i hånden

Ifølge professoren har der længe hersket 
en måde at forstå ideer på, som er meget 
ikke-kropslig. Som om ideer er noget, der 
svæver rundt om os, og som man nærmest 
bare kan fange. 

- Der har været en forestilling om, at 
vi i Danmark skal leve af de gode ideer. Så 
kan vi lade kineserne om at stå for selve 
produktionen, eksemplificerer Sune Vork 
Steffensen. 

Men det, man kan se inden for blandt 
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FGU-PAKKEN

Følg med i udviklingen 
og læs mere på  
fgu.systime.dk

KOM TIL INFORMATIONSMØDE OM 
VORES FGU-TITLER

Systime inviterer lærere, ledere og andre interessenter  
på den kommende FGU-uddannelse til 

informationsmøde:

11. juni | Aarhus

       13. juni | København

Læs mere og tilmeld dig på fgu.systime.dk

ADGANG TIL HELE PAKKEN ELLER ENKELTE UDGIVELSER
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andet dygtigt håndværk, er ifølge ham, at 
ideer opstår i samspil med værktøjer, ma-
terialer og små modeller, hvor man kan få 
øje på ting, man ellers ikke kunne. Når 
han selv underviser eller afholder work-
shops, får han folk til at komme op på be-
nene, til at skrive stikord ned og hænge 
dem op på væggen eller til at tegne eller 
bygge figurer.

Selv mere bogligt arbejde foregår nem-
lig oftest bedst ved, at man sidder med et 
stykke papir og prøver at organisere sine 
tanker med skitser og noter. Skal man 
eksempelvis regne ud, hvad 15 gange 13 
giver, så vil de fleste skrive det ned eller 
sidde og tælle med deres hænder.

- Man skal altså ikke hoppe på en fore-
stilling om, at der skal sidde nogen ved et 
tegnebord og komme med nogle ideer, som 
andre efterfølgende skal udføre, påpeger 
Sune Vork Steffensen.

Viser man som lærer en elev, hvor-
dan man slår med en hammer, så hand-
ler det om at give eleven en kropslig for-
nemmelse af hammeren. Det nytter ikke 
noget at bede eleven beregne, hvor hårdt 
man skal slå ved at holde energimomen-
tet i hammerens bevægelse op mod træ-
ets hårdhed. 

- Vi skal væk fra den her dumme op-
deling af, at der er nogle, som tænker, og 
andre som udfører. Det er langt hen ad 
vejen dem, som i forvejen bruger hæn-
derne, der har fat i den lange ende, slår 
Sune Vork Steffensen fast.

Hjernen er ikke en computer

Da forskningen i, hvordan tankepro-
cesser fungerer – også kaldet kog-

nition – begyndte at bryde frem i 
1950’erne, var det på et tidspunkt, 
hvor computeren blev opfundet. 

Computere fungerer ved, at 
man kommer et input – en lang 
streng af symboler – ind i den 
ene ende, hvorefter computeren 

foretager nogle beregninger. Til 
sidst kommer der er en streng ud 

af den anden ende af computeren 
som et svar.

- Det revolutionerede mange områder 
inden for teknologi og matematik. Men det 
revolutionerede også vores forståelse af, 
hvordan mennesker tænker. Man fore-
stillede sig, at den menneskelige hjerne 
nok fungerede på samme måde: Vi har 
nogle sanser, som gør, at vi får noget in-
put, og så sker der nogle processer i hjer-
nen, så vi skaber en indre mental model 
af verden. Ud fra den model kan vi lægge 
nogle planer, og så beregner vi, hvordan vi 
med kroppen fører planerne ud i livet. Det 
er så det output, der kommer ud i den an-
den ende, forklarer Sune Vork Steffensen.

den nøgne hjerne er overvurderet

Den måde at opfatte tænkning på afspej-
ler sig ifølge professoren også i vores op-
fattelse af, hvordan vi selv bevæger os. Vi 
forestiller os, at hjernen sender en besked 
til armen om, at den skal bevæge sig, og 
så udfører armen ordren. 

Men kroppen er ikke et passivt instru-
ment, som venter på signaler fra hjernen. 
Et eksempel er, at hvis man lægger hån-
den på en kogeplade, så trækker man hån-
den til sig, inden hjernen har registreret, 
at man har brændt hånden. 

Inden for de seneste tre-fire årtier er 
forskerne derfor begyndt at stille spørgs-
mål ved, om det vigtige for at forstå, hvor-
dan mennesker tænker, er det, der sker 
inde i hjernen, eller om det vigtige sna-
rere er mødet mellem menneske og om-
verdenen.

- Når vi ser nogen gøre noget, som vi 
opfatter som intelligent adfærd, er det 
aldrig, fordi vi ser, hvad der sker inde 
i hjernen, men altid fordi vi ser en be-
stemt måde at forholde sig til omverde-
nen på. Det er i relationen mellem orga-
nisme og omverdenen, man overhovedet 
kan tale om intelligent adfærd, forklarer 
Sune Vork Steffensen.

Man har ifølge ham altså overvurde-
ret den nøgne hjerne og undervurderet 
interaktion mellem kroppen og omgivel-
serne. Hans råd er derfor ikke at sidde på 
hænderne, når man skal bruge hovedet. •

 Hør sune Vork steffensen  
på syddansk erhvervsskole

Hvordan kan du understøtte dine elevers 
læring? Det er et af spørgsmålene, som 
blandt andre professor Sune Vork Stef-
fensen skal forsøge at besvare, når Ud-
dannelsesforbundet afholder temadag 
på Syddansk Erhvervsskole 2. september.

Læs mere om arrangementet på uddan-
nelsesforbundet.dk/arrangementer.

 plastikzebraer og piberensere 
slår pen og papir

Se Sune Vork Steffensen forklare, hvor-
for plastikzebraer og piberensere virker 
bedre end pen og papir, når man skal løse 
problemer i videoen ”Vi tænker bedst med 
hænderne” på YouTube.

”Det er langt hen ad vejen 
dem, som i forvejen bruger 
hænderne, som har fat i 
den lange ende.
Sune Vork SteffenSen
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FGU-pakken dækker de almene fag:
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Bliv klar til august 2019 med Systimes FGU-pakke
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Vi tilbyder også et screeningsværktøj til FGU.
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HaV et åbent sind 
– men lad ikke 
Hjernen falde Ud

For de f leste undervisere er forandring nærmest hverdag. Det gælder 
blandt andre de kommende FGU-lærere, som kommer til at træde 
ind i en ny virkelighed, når de træder ind i FGU-skolerne for første 
gang. Her er pædagogik-professor Lene Tanggaard Pedersens gode 
råd til lærere generelt og de kommende FGU-lærere i særdeleshed.

A f  A n d r E A s  A n to n i  Lu n d  /  f oto :  r i t z A u / s c A n p i x

 tanggaards fem gode råd til 
fgU-kulturmødet

•  Afsæt tid og kræfter til at finde frem 
til det, I har tilfælles, og skab en po-
sitiv fortælling om det nye, I har mu-
lighed for at skabe sammen.

•  Fokuser på de grundlæggende dyder 
i undervisningen, som I har til fælles.

•  Bevar et åbent sind, men pas på, at 
hjernen ikke falder ud undervejs ved 
at være realistisk og ærlig.

•  Gør din ledelse god i forandringen 
ved at være både nysgerrig og kritisk.

•  Tag dine følelser alvorligt. Det er 
okay at være ked af det. Og det er okay 
at være begejstret.

 tanggaard, brinkmann og 
friis på folkemødet

Skal du med på Folkemødet på Born-
holm, har du mulighed for at høre 
de tre topforskere Lene Tanggaard 
 Pedersen, Malene Friis Andersen og 
Svend Brinkmann debattere arbejds-
miljø og kvalitet af undervisning set i 
lyset af FN’s verdensmål. Det foregår 
14. juni klokken 13.30-14.15 i Arbejds-
miljø-Loungen.

når den forberedende grunduddan-
nelse, FGU, slår dørene op 1. august, bli-
ver det et kulturmøde mellem lærere fra 
blandt andet produktionsskoler, VUC’er, 
oplysningsforbund, erhvervsuddannelser 
og ungdomsskoler. 

Men ikke nok med det. De kommende 
FGU-lærere skal også være foregangs-
mænd og -kvinder, som skal være med til 
at skabe en helt ny uddannelsestype med 
sin helt egen pædagogik.

Og det er en meget stor mundfuld, fast-
slår Lene Tanggaard Pedersen, der er pro-
fessor i pædagogisk psykologi ved Insti-
tut for Kommunikation på Aalborg Uni-
versitet, og som har talt med flere lærere, 
som skal undervise på FGU efter som-
merferien.

Lærerne skal bygge skibet, mens de 
sejler, som hun siger.

guldet er gemt i usikkerhed

At der er mange beslutninger, som ikke 
er truffet endnu, og at lærerne skal bryde 
op fra vante rammer og træde ind i noget, 
som ikke står færdigt endnu, skaber selv-
følgelig en masse usikkerhed. Men netop 
i usikkerheden ligger der også spændende 
muligheder gemt, påpeger professoren. 

- Det gode ved usikkerheden er, at der 
stadigvæk er en masse muligheder for 
at påvirke. Der er mulighed for at skabe 

en ny fælles fortælling. Og for at det nye 
FGU-skib får vind i sejlene, er det afgø-
rende, at der skabes en ny fortælling om 
det, påpeger Lene Tanggaard Pedersen.

For at skabe en ny fælles historie for 
alle de kommende FGU-lærere, skal man 
som medarbejder prøve at finde ind til no-
get af det basale, som man kan være fæl-
les om. Det kunne for eksempel være et 
fælles pædagogisk sprog.

- Hvis man kun fikserer på forskellene, 
kan det logisk nok være svært at finde no-
get, man er fælles om. Man skal holde fast 
i, at der er en kerne i det pædagogiske ar-
bejde med unge mennesker, som er kon-
centreret om undervisning. Der kan være 
forskellige forestillinger og begreber om 
undervisning i spil, men selv bag dem er 
der også fællesnævnere, forklarer Lene 
Tanggaard Pedersen.

kunsten er at holde fast

Men ligesom det er en kunst at skabe et 
nyt narrativ, er en mindst lige så vanskelig 
og vigtig øvelse kunsten ikke at give køb 
på alle forskellene. Det kan være svært. 
Men det er netop også forskellene, som 
kan skabe noget nyt, hvis de bliver bragt 
sammen på den rigtige måde.

- Man kan dog ikke på forhånd vide, 
hvad man helt konkret skal holde fast i, og 
hvad man skal give slip på. Man skal have 
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et åbent sind, men ikke lade hjernen falde 
ud, forklarer Lene Tanggaard Pedersen.  

Afgørende for, om det lykkes, er, at man 
får vist, hvad det nye kan. For at få skep-
tikerne med om bord på skibet, man byg-
ger, skal man vise dem, at der kan være 
fordele i de nye måder at gøre tingene på. 

- Skeptikerne italesætter ofte vigtig 
kritik, så det gælder om at få den kritik 
med om bord. Men for alle gælder det om 
at få fat i den gode ende af historien om 
forandring og at se muligheder i det nye, 
men også tage problemerne alvorligt, for-
klarer Lene Tanggaard Pedersen.

Og de f leste undervisere har ifølge 
hende allerede mange af redskaberne 
til at takle forandringer i deres pædago-
giske værktøjskasse. De arbejder netop 
dagligt med at skabe frugtbare miljøer i 
deres klasser og med at få forskellige ele-
ver til at arbejde sammen.

alle følelser er legitime

En anden kunst i en stor forandring er at 
give plads til alle former for følelser.  

- Det duer ikke at sige til folk, at hvis de 
bare har en positiv tankegang, så går det 
nok. Man skal anerkende, at det er svært, 
at det er noget, vi kommer til at bøvle med, 
og at vi ikke kommer til at have styr på det 
hele fra dag et, påpeger Lene  Tanggaard 
Pedersen. 

For at man oplever, at ens bekymrin-
ger bliver taget alvorligt, skal der skabes 
et rum for det. Her er der brug for gode kol-
leger, som kan lytte og støtte, steder man 
kan gå hen, hvis man kommer i vildrede, 
og ikke mindst en nysgerrig, åben og to-
lerant ledelse, som lytter til bekymrin-
ger og samtidig tør at træffe beslutninger.

- Noget, der kan gøre medarbejdere 
usikre, er, hvis ledelsen ikke tør at vise 
vejen eller selv er usikker. Ledelsen skal 
klart melde ud, hvad der er til diskussion, 

 kom til seminar med tanggaard

•  29.-30. august afholder Uddannelsesfor-
bundet et seminar, hvor Lene Tanggaard 
 Pedersen fortæller om forandringer og de-
res konsekvenser for arbejdsmiljøet.

•  Hvis du tilmelder dig senest 16. juni, kommer 
du med til særpris, hvis du under ”Bemærk-
ninger” i tilmeldingsformularen henviser til, 
at du har læst om seminaret i Uddannelses-
bladet. 

•  Tilmeld dig på uddannelsesforbundet.dk/ 
arrangementer.

og hvad der ikke er til diskussion, under-
streger professoren. 

Man kan og bør som medarbejder dog 
også appellere til ledelsen og gøre sin le-
delse bedre. Som medarbejder skal man 
være henholdsvis kritisk og lydhør på de 
rigtige tidspunkter.

nyhedens interesse aftager

Skal et kulturmøde lykkes, kræver det, at 
ledelsen de første år er dygtig til at invol-
vere medarbejderne, mens man som an-
sat skal klø på. 

- Men det er ikke smertefrit. Der vil 
vise sig ting, som man ikke havde tænkt 
på forhånd, som vil give problemer, og 
som der skal arbejdes med, påpeger Lene 
Tanggaard Pedersen.

For at kulturmødet skal være lang-
tidsholdbart, kræver det, at man er ved-
holdende, selv når nyhedens interesse 
har lagt sig. 

- Når alle bare forventer, at nu kører 
det. Når der ikke længere bliver investe-
ret i at opkvalificere medarbejderne. Det 
er der, det tit glipper, advarer Lene Tang-
gaard Pedersen. •

Når man skal takle en forandring, gælder 
det om at se muligheder i det nye, men også 
om at tage problemerne alvorligt, forklarer 
pædagogik-professor Lene Tanggaard 
Pedersen.
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stolene 
flytter 
med på fgU

De fire 40-årige Børge 
Mogensen-stole er for Niels 
Peter Christoffersen beviset 
på, at det kan betale sig at 
satse på kvalitet. 
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byggemaskInerne er I gang på Døstrup-
vej 1 i Hobro. De skal bygge Hobro Pro-
duktionshøjskole ud, så der bliver plads 
til de cirka 35 flere elever, som efter pla-
nen kommer med FGU’en 1. august. 

Og sådan har det altid været igennem 
Hobro Produktionshøjskoles nu 40-årige 
historie: Konstante omstillinger, udvi-
delser, ændringer, forbedringer og til-
pasninger alt efter de politiske vinde og 
konjunkturer. Og nu altså i en helt ny rolle 
som moderinstitutionen for den spritnye 
forberedende grunduddannelse, FGU, i 
lokalområdet. 

- Det har været noget af en rejse. Og jeg 
bliver da lidt sentimental af at tænke på, 
at jeg har været med til at tegne udviklin-
gen på produktionsskolen i så mange år 
og nu er med til at dreje nøglen. Men det 
bliver spændende at lave noget nyt. Jeg 
fortsætter da for fuldt skrald, selv om jeg 
fylder 65 år i juni. Nu vil jeg bruge alt min 
energi på de unge og på at sætte FGU’en 

i søen og præge den bedst muligt, siger 
Niels Peter Christoffersen, men tilføjer:

- Og hvis jeg skulle gå derhjemme, så 
dør jeg sgu. 

Niels Peter Christoffersen, der ind-
til 31. juli er leder af smedeværkstedet 
på Hobro Produktionshøjskole, har alle 
forudsætninger for at præge FGU’en med 
især den værkstedspædagogik, som den 
nye uddannelse blandt andet skal fungere 
efter. Niels Peter Christoffersen har fej-
ret 40 års jubilæum i år ligesom produk-
tionsskoleformen, og han har været med 
i fagbilagsarbejdet med FGU’en, siddet 
med i FGU-bestyrelsen og i øvrigt også i 
kommunalbestyrelsen, hvor han har væ-
ret med til at ”tegne landkortet” for det lo-
kale FGU, som han siger. 

de fire børge mogensen-stole

Niels Peter Christoffersen byder på kaffe 
i det kontor, der ligger i tilknytning til et 
toptunet værksted, som han har bygget 

A f  d o r t h E  p L E c h i n g E r  /  f oto :  h E L E n E  B Ag g E r

Niels Peter Christoffersen har været med 
i alle de 40 år, hvor produktionsskolerne 
har eksisteret. Hans historie er på mange 
måder produktionsskolernes. Til august 
bliver de en del af FGU’en – og det gør Niels 
Peter Christoffersen også.

1978 
Hobro Produktionshøjskole 
bliver den første til at praktisere 
den tredje vej til uddannelse af 
unge med en kombination af 
praktisk arbejde og teoretisk 
undervisning

1980
Syv produktions(høj)skoler 
og 92 elever

1984
50 produktionsskoler 
og 1.492 elever

1991
Fra 67 til 104 
produktionsskoler på kort 
tid på grund af ny lov om 
aktivering af unge

7 50

92 1.492

op, og som man kan se gennem vinduerne 
i kontoret. Lige nu er cirka 20 unge elever 
og lærlinge i fuld gang. Tre unge kvinde-
lige elever finpudser nye valgbokse til 
kommunens afstemningssteder, og Niels 
Peter Christoffersen fortæller, at det da 
ikke er alle, der kommer på værkstedet, 
som vil i ”de sorte fag”:

- Men der er godt nok mange, der ender 
med at ville det. Det må da være, fordi man 
måske smitter dem en lille smule, tilføjer 
han med jysk beskedenhed.  

Ved skrivebordet sidder Michael 
 Nejland og nikker. De to ordner og forde-
ler arbejdsopgaverne på smedeværkste-
dets kontor i det daglige, hvilket som regel 
foregår uden de store diskussioner. De fire 
slidte Børge Mogensens-stole med fletsæ-
derne omkring det runde bord er de dog 
ikke enige om. Michael Nejland mener, at 
tiden nu må være inde til, at de skal kas-
seres, når skolen skal være en ny FGU-in-
stitution. Men Niels Peter  Christoffersen 
indvender, at de blev købt som noget af det 
første inventar for 40 år siden til kanti-
nen i det gamle stuehus ved Tyregården 
– og ikke én af dem har skullet have ud-
skiftet deres sæde:

- De var lidt dyrere, men holdningen 
var og er her på stedet, at du er nødt til at 
investere i noget, som der også er kvalitet 
i. Det, vi kalder Standtid. Og hvis vi har 
nogle gode rammer, så mener jeg helt over-
ordnet, at vi undgår vandalisme, siger han 
og spørger med næsten forelsket stemme, 
mens han peger ud mod værkstedet, om 
det dog ikke stadig er et fantastisk værk-

 produktions(høj)skolerne 
gennem 40 år
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sted, som det er lykkes at holde rimeligt, 
selv om det er fra 90’erne?

Der nikkes.

økonomi til et år ad gangen   

Det var en flyvende start for Hobro Pro-
duktionshøjskole for 40 år siden. Niels   
Peter Christoffersen var projektleder 
for det, der hed Hobro Sol, som blev ind-
lemmet i produktionshøjskolen. Og det, 
der skulle have været et halvt års ferie-
job, blev til et år mere og så et år mere … 
og pludselig var der gået 40 år.

Det hele var lidt interimistisk – som 
på de få andre produktionsskoler i lan-
det. For eksempel lå smedjeværkstedet og 
landbrugslinjen i samme bygning. 

- Og det var helt vanvittigt. Der blev 
sat en halmvæg op til at adskille stald og 
smedeværksted. En halmvæg! Hvis ar-
bejdstilsynet havde set det… Men alting 
kunne lade sig gøre dengang, siger han og 
forklarer, at den stærke pionerånd må-
ske også blev forstærket af, at produkti-
onsskolerne var tænkt som en midlerti-
dig løsning på et tidspunkt med høj ung-
domsarbejdsløshed. Ingen havde forestil-
let sig, at det ville blive en permanent sko-
leform – eller at den ville få så stor suc-
ces, som den gjorde.

- Vi anede jo aldrig, om vi var købt el-
ler solgt. Vi var på Finansloven hvert ene-
ste år. Det var vilkårene. Jeg har sådan et 
motto, der hedder, at ”hver dag er en festdag. 
Vi kender aldrig dagen, før den er omme.” 
Og det gjorde vi da absolut ikke dengang.

I kaldte jer en produktionshøjskole, an-
dre kaldte det produktionsskole – hvorfor?

- Produktionen er et middel til at nå 
målet på en produktionsskole. Men vi ar-

bejder meget med det hele menneske som 
i højskoletanken her. Og så var der da også 
noget helt lavpraktisk dengang, der hand-
lede om økonomi. Navnet måtte jo gerne 
antyde, at der måske var en højskolelov-
givning, der kunne gå ind og betale for et 
ophold, siger Niels Peter Christoffersen 
med et lunt grin og tilføjer, at de ikke har 
rundbordssamtaler, men fællesmøder og 
i en periode også morgensang. 

du må selv gå forrest

Apropos dannelse har Niels Peter Chri-
stoffersen nogle meget faste værdinor-
mer, som han gennem årene gerne har gi-
vet videre til de unge. Det er helt lavprak-
tisk noget med at møde stabilt, kunne begå 
sig socialt på en arbejdsplads og være lidt 
vedholdende i et læringsforløb.

- Det er ren nudging. Men når du selv 
går forrest, så kommer det hele af sig selv. 
Og jeg prøver hele tiden at gøre dem af-
hængige af hinanden, siger han.

Alle elever får morgenmad på sko-
len fra 8-8.30. Men på værkstedet mø-
der alle omklædte og med sikkerhedssko 
på klokken 8.00. Så taler de om, hvad der 
skal ske i løbet af dagen, og så kan de gå 
til morgenmad. 

Niels Peter Christoffersen er pave-
stolt af sine elever. Og har tilsyneladende 
gjort en forskel for mange. Han fik i hvert 
fald stor og god respons på sit arbejde ved 
sidste kommunalvalg, hvor han for første 
gang brugte Facebook:

- Det luner, når de siger, at det sgu har 
været et godt arbejde, NP eller Mester, 
som de kalder mig, har gjort.  

Og smeden har en ret stor succesrate. 
Mere end 90 procent af de unge fra hans 

1994
Ny politisk målsætning 
i Folketinget ændrer 
beskæftigelsesfokus til 
”Uddannelse til alle”

1996
Reform af 
produktionsskoleloven. 
Nuværende love og 
bekendtgørelser kan i store 
træk føres tilbage hertil

1997
Første landsdækkende 
overenskomst 
for produktions-
skolelærere træder i 
kraft

1998
5.500 årselever 
i frit optag 

2000
Ny etårsregel betyder, 
at unge maksimalt må 
gå på produktionsskole 
i et år

5.500

Niels Peter Christoffersen er pavestolt af 
sine elever og sætter en ære i, at de kun skal 
lave ting med kvalitet - der kan bruges.
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værksted går videre til ordinært arbejde eller 
uddannelse, ligesom skolen generelt ligger højt 
med udslusningsprocenten.

- Jeg tror, det er den faglige stolthed, som smit-
ter af. Vi laver kun konstruktioner, der kan bru-
ges, siger Niels Peter Christoffersen og peger op 
på diplomet på væggen, der viser, at han selv har 
svejsekoordinatoruddannelsen:

- Og vi er den første skole i Danmark, der er 
CE-mærket til at lave altaner og trapper efter 
byggeforordningen, siger han stolt.

Han har altid taget de unge dybt seriøst. Men 
også det lokale erhvervsliv og samarbejdet med 
dem. Det betyder, at han kan matche den en-
kelte elev med den helt rigtige virksomhed, og 
at virksomhederne bliver tilfredse. Og de har 
faktisk en stor stjerne i det lokale erhvervsliv, 
understreger han.

praktisk matematik

Niels Peter Christoffersen har også haft lærlinge 
gennem årene. Mange. Og mest klejnsmede. De 
har fået en såkaldt produktionsskolebaseret er-
hvervsuddannelse. På produktionshøjskolen kø-
rer man grundforløbene, og så følger eleverne ho-
vedforløbene på erhvervsskolerne.

- Halvdelen af de elever, vi har her, er fal-
det fra erhvervsskolen. Så behøver vi jo ikke at 
lave den samme form for undervisning én gang 
mere, siger han og giver sit yndlingseksempel 
på, hvad produktionsbaseret værkstedspæda-
gogik er og kan. 

En elev skulle lave en pyramidestub til en 
kornsilo. Eleven lykkedes med det og svejsede 
en fin trekant. Men for at være sikker på, at 
han havde forstået opgaven, bad Niels Peter 
 Christoffersen ham lave et par mindre stykker 
mere, og dem klarede han også:

- Så sagde jeg til ham, at ”nu har du lært 
 Pythagoras og at regne med ligninger”. Og så 

kom det prompte fra den her unge, at ”nej, det 
har jeg i hvert fald ikke. Jeg har lært at svejse”. 
Det var hans opfattelse. 

Problemet dengang var, at eleven godt nok 
havde lært det, men ikke havde beviset på det:

- Og derfor hilser jeg FGU velkommen. Nu 
kan sådan en elev få karakter i både svejsning 
og matematik. Det kan bruges udadrettet, siger 
Niels Peter Christoffersen. 

det kan blive ok at give karakter 

Du er ikke bange for, at der nu kommer karakte-
rer i FGU’en?

- Jo, der har vi en udfordring, som vi skal tage 
hånd om. Vi har mange elever, der er droppet ud, 
fordi de har haft sæde til røv-undervisning, og 
det har de ikke været imponeret af. Hvis vi så 
kommer til at tvinge dem en tredjedel af tiden til 
det, er det hammervigtigt, at vi som lærere rum-
mer hinandens faglighed og bruger afledt under-
visning, som når knejtene med rygmærker der-
ude får beskrevet en brugsanvisning til en ma-
skine og lærer at analysere tekster derigennem. 

- Så hvis det bliver grebet an på den rigtige 
måde, kan det give mening med en karakter. Der-
for er det vigtigt, at det kommer til at ske som en 
integreret del af undervisningen.

Men ellers er Niels Peter Christoffersen ikke 
så nervøs for det fremtidige samarbejde mellem 
de forskellige lærere i FGU’en. Sådan var det 
også, da produktionsskolerne startede:

- Forstanderen var skoleuddannet, og vi an-
dre var henholdsvis landmand,  tømrer og smed. 
Vi talte forskellige sprog, og det kan give nogle 
forståelsesproblemer. Men der skal vi kompe-
tenceudvikle for alvor, så vi ikke får sprogbar-
rierer. Vi skal som værkstedslærere have fuld 
forståelse for fagligheden hos en dansk- og ma-
tematiklærer, og de skal have det for vores fag-
lighed. For jeg er sikker på, at vi vil det samme. •

2004
7.000 
årselever

7.000

2005
Slut på frit optag, 
målgruppevurdering 
af eleverne via UU. 
Betyder færre elever i 
efterfølgende år 

2017
Politisk aftale i 
oktober om FGU 
og en ændret 
kommunal 
ungeindsats

2018
I maj vedtages  
FGU-lovene

2019
Farvel til 
produktions-
skolerne den 31. 
juli og goddag til 
FGU den 1. august 

2016
Reduktion af skole ydelsen og 
manglende kommunal brug 
af produktionsskolerne be-
tyder stor elevnedgang og af-
skedigelser af lærere
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BArE roLig:
den nye ferieloV påVirker 
ikke din sommerferie i år ...
Folketinget har ændret ferieloven, så nyansatte kan 
få betalt ferie, allerede første år de er ansat. Den nye 
lov har dog også betydning for, hvordan alle andre på 
arbejdsmarkedet kan af holde deres ferie. Men bare 
rolig. Din sommerferie i år er ikke i fare. 

A f  A n d r E A s  A n to n i  Lu n d

år

20212020 2022 2023 2024

år

1 . MAJ

1. sEpt

1. JAn 1. JAn 1. JAn 1. JAn 1. JAn

1. MAJ

1. sEpt

1. MAJ

1. sEpt

1. MAJ

år år

dE nuVærEndE rEgLEr: 
forskUdt ferie
I dag har vi forskudt ferie. Du optjener ferie i ka-
lenderåret – altså fra 1. januar til 31. december – 
og afholder ferien fra 1. maj til 30. april det føl-
gende år. Der kan på den måde gå op til 16 måne-
der, fra du har optjent din ferie, til du kan afhol-
de den. Og det rammer især nyansatte.
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1 . sEpt 1. sEpt 1. sEpt 1. sEpt

oVergangen  
til de nye regler
Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, men 
allerede i år starter en overgangsordning. Den medfører, 
at ferie, som er optjent i perioden fra 1. september 2019 
til 31. august 2020, bliver indefrosset i en særlig fond. 
Pengene får du først udbetalt, når du forlader arbejds-
markedet. Men du har altså stadig fem ugers betalt fe-
rie i overgangsperioden. 

1 . sEpt

Afholdelse  
af ferie

Optjening  
af ferie

dE koMMEndE rEgLEr:  
samtidig ferie
Med den nye ferielov kan du afvikle din 
ferie, stort set så snart du har optjent den. 
Har du for eksempel optjent ferie i febru-
ar, kan du holde den i marts. Ferieåret kom-
mer til at gå fra 1. september til 31. august 
året efter.
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med den nye ferIelov mister 
du ikke noget ferie, men optje-
ner den bare på en anden måde. 
Overgangen til den nye ferielov 
kan dog betyde, at du kan komme 
til at mangle feriedage til som-
meren 2020, hvis du gerne vil 
holde sommerferie i fire uger.

Årsagen er, at der er en over-
gangsordning fra de gamle til de 
nye regler, som medfører, at du 
i år kun har otte måneder til at 

optjene ferie i til at holde ferie 
i sommeren næste år. Du vil til 
maj 2020 således kun stå med 
omkring 16 feriedage på kon-
toen. Fra 1. september 2020 op-
tjener du 2,08 dage per måned.

læg en plan allerede nu

Du behøver dog ikke at for-
tvivle helt. Mange har via de-
res overenskomst ret til at holde 
en sjette ferieuge, som ikke for-

svinder med den nye lov. Har du 
det, har du mulighed for at af-
tale en hel eller delvis overfør-
sel af den sjette ferieuge til næ-
ste år, som så kan bruges i som-
merferien 2020.  
Desuden giver den nye lov ar-
bejdsgiverne ret til at lade med-
arbejderne holde feriedage på 
forskud. Så måske en snak med 
din chef kan løse problemet. 

Du skal lægge en plan for næste år, hvis du gerne vil holde 
fire ugers sommerferie i 2020. 

... MEn din soMMErfEriE i 2020  
kAn BLiVE påVirkEt
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jeg plejer at skriVe  
”der kan godt Være skriVefejl”

A f  d o r t h E  p L E c h i n g E r  

f oto :  s A r A  g A L B i At i

 bag enhver elev  
står en lærer

Hvad er det, læreren kan, der 
rykker en elev eller kursist? 
Det giver en række elever 
deres svar på i denne serie. 
Anlægsgartner og teamko-
ordinator Jens  Hauerbach 
er ordblind. Han lærte først 
at skrive, da han fik ordblin-
deundervisning af ledende 
faggruppelærer Heidi Oest i 
AOF Center Storkøbenhavn.

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg fandt ud af, at 
jeg var ordblind. Jeg gik seks år i en almindelig 
folkeskole, hvor jeg fik rigtig mange formningsti-
mer. Så gik jeg to år på Holtehus – en specialskole 
for ordblinde. Og her var undervisningen kun 
koncentreret om at skrive og læse. De prøvede at 
proppe noget af det helt basale ind i os, uden at det 
hjalp særlig meget. Det var spild af tid. Fra jeg gik 
i 1. til 8. klasse, rykkede jeg mig overhovedet ikke. 

Den første bog jeg læste, var en ungdomsbog. 
Det var på Mejlby Efterskole i Jylland i 9. klasse. 
Efterskolen var baseret på håndværk, men så put-
tede de det skriftlige ind i dagligdagen. Det var fri-
villigt at gå på biblioteket, men den lærer, der gik 
rundt med os, fandt bøger, som han mente kunne 
være spændende for os. Han kom ikke bare med en 
bog og sagde: Værsgo, læs den! Det var nysgerrig-
heden, der styrede. Og da jeg havde læst den første 
bog, blev jeg ved og ved med at læse det år.  

Efter skolen ville jeg bare arbejde. Og jeg blev 

først uddannet planteskolegartner, men 
tog så ud for at sejle som ufaglært kok. 
Jeg skulle læse op for skipper, hvad vi 
skulle have bestilt af mad. Brugsforenin-
gen havde nogle ark med billeder af ma-
den foran – for eksempel en pose mel. Og 
på bagsiden stod der så ”En pose mel”. Og 
hvis jeg havde en dåse flåede tomater, rev 
jeg mærkaten af og gemte den i en lille 
kasse, så jeg kunne bruge det senere. På 
den måde gik det. Man skal være total kre-
ativ, men også have system i tingene. Du 
kan have en stak små lapper, der er helt 
umulige for andre at gennemskue, men 
hvor du selv ved, hvor du lige kan trække 
et bestemt papir ud. 

Min selvtillid var ikke så stor. Og jeg 
har mødt holdningen gennem tiden om, 
at jeg måtte være dum. Jeg har for ek-
sempel gået gennem hele søfartshalløjet 
og endte i Frederikshavn, hvor jeg skulle 
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Vi pakker 
kUrsisternes 
Viden Ud 

Jeg var 43 år, da jeg startede på universite-
tet. Det var på grund af en arbejdsskade. Jeg 
er tale- og læsepædagog, har dansk som andet- 
og fremmedsprog og har også været korrespon-
dent. Jeg kom i praktik hos AOF, og så spurgte 
de mig, om jeg ville have et hold, mens jeg læ-
ste færdig. Og så er jeg blevet hængende i ord-
blindeundervisningen siden.

Når jeg møder en ny kursist, laver jeg en 
grundig udredning. Den tager jeg udgangs-
punkt i, men jeg gør altid meget ud af at møde 
det enkelte menneske. Jeg tester for at kun-
ne finde ud af, hvilken baggrund han eller hun 
har, hvor de gerne vil hen, og hvad jeg kan hjæl-
pe med. Det kan for eksempel være en uddan-
nelse, de gerne vil ind på, og hvor de har forsøgt 
flere gange. Jeg tænker meget over kursister-
nes individuelle behov, når jeg forbereder mig. 

Der er sket en rivende udvikling med it, 
mens jeg har arbejdet med ordblindeunder-
visning. Jeg skulle tage it til mig. Jeg havde det 
først sådan, at det var lidt snyd. Men så dukker 
der flere og flere situationer og opgaver op, hvor 
man kan se, at her giver det rigtig god mening 
at bruge it-værktøjerne. Jeg sidder jævnligt og 
surfer på nettet. Så ser jeg, om der ligger et eller 
andet spændende, som jeg kan bruge i under-
visningen. Og jeg sender stort set altid opgaver-

ne til skriftlig fremstilling på mail til kur-
sisterne. Så har de dem og kan skrive vide-
re derhjemme. Der er maksimalt seks kur-
sister på et hold, så der er tid til at gå rundt 
til den enkelte.

Jeg skriver ret mange noter ned, når 
jeg underviser. Så kan jeg synliggøre de 
fremskridt, der forhåbentlig kommer for 
den enkelte kursist. Og jeg bruger også ske-
maer, der kan hjælpe dem til at analysere 
vores eget sprog – det er vi jo ikke vant til. 
Jeg lægger meget vægt på, at vi får udtrykt 
nuancerne i sproget. For eksempel ved at 
finde lige præcis dét ord, de har brug for, og 
at gøre dem opmærksomme, nysgerrige og 
fortrolige med sproget. De går jo rundt med 
en viden – den skal bare pakkes ud. 

Det gør mig glad at være ordblindeun-
derviser. For jeg kan se, at det nytter. Det 
ville da være synd, hvis Jens’ fantasi ikke 
kom til udtryk, eller hvis en anden gik 
rundt med et ønske om at få en uddannel-
se. Det giver så god mening. Jeg kan stadig 
møde nogle, der siger, at de har fået at vide 
i skolen, at de er lidt dumme. Og så er det 
dejligt at vise, at det ikke er rigtigt. 

Heidi Oest har altid arbejdet med sproget i en eller anden 
form. Nu har hun undervist ordblinde i 12 år. Den skepsis, 
hun havde over for it i begyndelsen, har hun lagt på hylden. 

uddannes til befaren skibsassistent. Der 
skal du igennem to eksamener, og jeg be-
stod det hele. Men de havde en prøveek-
samen, og jeg kunne ikke skrive svarene, 
men lavede tegninger. En maskinmester 
spurgte så, om jeg var dum. ”Nej, jeg er 
ordblind”, svarede jeg, og så sagde han: 
”Men derfor kunne du jo godt have fulgt 
med i skolen alligevel”. Altså, de højtud-
dannede er ikke altid skide smarte, vel? 
Sådan en mand burde da vide, at der er 
noget, der hedder ordblindhed. 

En dag kom tillidsrepræsentanten 
fra 3F med brochurer om ordblinde-
undervisning. Og selv om jeg var nega-
tiv – og især da vi sad foran en compu-
ter – var det her, jeg kom i gang. Heidi 
var vikar, og den måde, Heidi og min an-
den favorit teacher Annelise, undervi-
ste på, virkede meget inspirerende. Jeg 
fik lyst til at skrive. Og jo mere du skri-
ver, jo mere kan du skrive. Det er det, der 
er smart ved it-værktøjerne. Du får mod 
på det. Da Heidi stoppede som vikar, ryk-
kede jeg med hende til Søborg, hvor hun 
var ansat. Når man finder en, der er god, 
må man jo holde fast. 

Det varede faktisk et par år, før det gik 
op for mig, at jeg kunne skrive. Som 
barn tegnede jeg meget. Det var min måde 
at udtrykke mig på, når jeg ikke kunne 
skrive. Som voksen har jeg arbejdet me-
get med ler og været med i det fælles ke-
ramikværksted på Christiania i 15 år og 
på mange udstillinger med mine skulp-
turer. Det var både en flugt og en udtryks-
måde. Men nu er min kreativitet krøbet 
over i skriveriet.  

Jeg samler ord i min lille bog. Alle slags. 
Det kan være ord som favorit og uundgåe-
ligt, traske og trisse. Ord, som jeg har brugt 
i mine historier. Når jeg synes, et ord er 
svært at finde, så skriver jeg det ned i min 
bog, så jeg har det til en anden god gang. 
En af mine historier handler om en sko-
fabrik i Tyskland og blandt andet også de 
her Louboutin-stiletter. Det ord står i min 
bog. Det er et ord, der er godt at kende. Det 
virker inspirerende for mig at lære frem-
medord og ord, man ellers ikke møder. 

Jeg skriver, når jeg kommer hjem fra 
arbejde. I flere timer. Det tager mig tre 
uger at skrive en lille historie på en side. 
Og jeg skriver med en finger ad gangen. 
Jeg er ikke særligt god til at sætte punk-
tum og komma og skriver altid, at ”der kan 
være skrivefejl”. Jeg er fuldstændig blæst 
om fredagen, når jeg har været til under-
visning om torsdagen, men det er en me-
get rar følelse, at man har brugt hovedet 
på en anden måde. I weekenden får jeg 
lyst til at skrive og bruge nogle af alle de 

fine ord. Jeg drømmer om at kunne skrive 
helt uden brug af værktøjer. 

For første gang har jeg rejst alene. 
Til London og derfra hele vejen igennem 
Cornwall i bus. Det er også computere og 
smartphones, der har gjort det muligt for 
mig. Jeg måtte ringe hjem til min veninde, 
når jeg skulle have hjælp til nogle ting. 
Som da jeg ikke kunne finde rundt i luft-
havnen i London. Så snakkede hun med 
dem, og jeg endte jo med at komme hjem. •
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det kan gIve den stik modsatte effekt, hvis man problematise-
rer for meget, at unge ikke søger en erhvervsuddannelse. De unge 
vil måske tænke, at ”okay, de vil alle sammen have os hen på de 
der erhvervsuddannelser, hvad pokker er der galt med dem, si-
den ingen vil gå der”?

Det siger ph.d. Tilde Mette Juul, som har skrevet afhandlin-
gen ”Det ’sikre’ valg i en uvis fremtid”.

- Jeg tror, at man i stedet skal forsøge at formidle nogle posi-
tive oplevelser fra det at gå på en erhvervsuddannelse. I dag skal 
alle ifølge loven slæbes ud på en erhvervsuddannelse eller en er-
hvervsgymnasial uddannelse, og der så jeg hellere, at man lavede 
nogle ordentlige forløb for nogle færre skoler. Det kunne være med 
til at brede nogle gode historier ud, siger hun.

Tilde Mette Juul udfordrer i sin afhandling den mere enstren-
gede, rationelle politiske forståelse, der i dag er med til at diktere 
de unges valgproces. 

Ph.d.’en er betalt af Region Hovedstaden og Aalborg Univer-
sitet, og hun har haft et meget stort datamateriale til rådighed, 
herunder interviews med unge i 8. og 9. klasse, forældre, lærere 
og vejledere om uddannelsesvalget. På den baggrund giver hun 
blandt andet nogle bud på, hvordan vejledningen i højere grad 
kan tage udgangspunkt i de unges egne ønsker og behov. For er 
det egentlig så galt, at mange af dem vil have en studentereksa-
men, før de – måske – vælger en erhvervsuddannelse, spørger hun.

- Det er ikke nyt, at de unge gerne vil på gymnasiet. Det har væ-
ret en tendens de seneste 70 år. Og det er jo de helt unge, der ikke 

fortæl de gode 
Historier fra 
erHVerVs-
Uddannelserne
Sådan lyder opfordringen i en ny ph.d.-af handling. For 
hvis politikerne vil indfri deres mål om, at f lere skal på 
EUD, skal de være åbne over for, at vejen ikke altid er 
direkte, og at de måske skal fokusere mere på de voksne, 
lyder det fra forsker Tilde Mette Juul.
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 tilde mette juul

har en ph.d. i vejledning. Har 
tidligere været ansat i Cen-
ter for Ungdomsforskning, nu 
selvstændig forsker.



Uddannelsesbladet 04 / 2019 21

 der er andre måder

Ifølge Tilde Mette Juul bør man i folkeskolen fokusere mere på de 
kollektive erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter, for eksem-
pel samarbejde med virksomheder og ungdomsuddannelser, så 
alle unge i højere grad får mulighed for at afprøve og eksperimen-
tere på forskellige områder. På den måde kan de skaffe sig nogle 
reelle førstehåndserfaringer. Hun kommer også med andre bud 
på vejledning, der i højere grad kan hjælpe de unge. Blandt andet:

•  at man inkorporerer de kollektive, erfaringsbaserede vejled-
ningsaktiviteter i et fag som ”Uddannelse og job”, som eleverne 
skal have gennem alle årene. Og at man bruger vejlederne til at 
planlægge og rådgive lærerne i, hvad der er vigtigt, de unge bli-
ver præsenteret for. 

•  at man skaber et samarbejde med ungdomsuddannelserne/virk-
somhederne om undervisningsforløb med udgangspunkt i fol-
keskolens pensum. Så kan de unge få viden om og erfaring med 
det indhold og de krav, der bliver stillet på ungdomsuddannel-
serne, ligesom de får blik for, at det, de lærer i folkeskolen, kan 
bruges senere hen. 

•  at man laver længere forløb på ungdomsuddannelserne/virk-
somhederne i stedet for blot at besøge stedet én dag, hvor de 
unge får tegnet og fortalt af en ansat og allerhøjst kan snuse til 
atmosfæren.

•  at man kalder forløbene for undervisning i stedet for vejledning, 
for ellers risikerer man, at mange unge lukker af, hvis de ikke lige 
forestiller sig, at det er den uddannelse/job, de vil vælge.

Efter Tilde Mette Juuls 
opfattelse gør det ikke 
noget, at de unge bliver 
lidt mere modne, før 
de – måske – ender i en 
erhvervsuddannelse.

søger erhvervsuddannelserne. De voksne – dem over 18 år – vil 
gerne på EUD, så måske er det dem, man i højere grad skal mål-
rette sin vejledningsindsats mod, siger Tilde Mette Juul.

Hun tilføjer, at man selvfølgelig kan diskutere, om det er spild 
af penge, at de unge har gået på gymnasiet, før de måske søger en 
erhvervsuddannelse. Men fakta er, at frafaldet er størst blandt 
de helt unge på EUD:

- Det er meget tidligt at skulle ud på en arbejdsplads som 15-
16 årig eller vælge retning for den sags skyld. Mange håndværks-
mestre vil i øvrigt gerne have ældre elever. Så måske er det ikke 
et stort problem, at de unge starter senere, siger hun. 

Vejen videre er svær at gennemskue

Tilde Mette Juul peger også på, at en stor del af grunden til, at de 
unge vælger en gymnasieuddannelse, er at det i højere grad hol-
der deres muligheder åbne. 

- Politikerne prøver at formidle, at man også kan læse videre fra 
en erhvervsuddannelse, men de veje er bare ikke særlig åbne eller 
synlige. Det er meget sværere at gennemskue, hvad man kan her, 
siger hun og tilføjer, at, jo, det er rigtigt, at man kan bygge ovenpå 
en erhvervsuddannelse:

- Men det er forkert at sige til de unge, at med den her erhvervs-
uddannelse som tømrer, kan du godt blive læge engang. Det kan 
du måske nok, men der er godt nok en lang vej, siger hun.

Der er altså nogle helt strukturelle forhold i erhvervsuddan-
nelsessystemet – at det for eksempel ikke er soleklart, hvad man 
kan uddanne sig videre til – der står i vejen for unges uddannel-
sesvalg. Så hvis man vil ændre på det, er det en reformering af 
erhvervsuddannelserne, man er ude i, mener Tilde Mette Juul.

- EUX’en er et fint tiltag i den retning, men rent statistisk er 
det skræmmende få, der tager en erhvervsuddannelse og læser vi-
dere. Selvfølgelig handler det også om, at nogle ikke har interesse, 
økonomi og lignende for det, men det er også strukturelt betinget. 

Vejledning kan kvalificere de unges valg

Så de unge er faktisk rationelle, velovervejede og reflekterede i for-
hold til et valg?

- Man kan sige, at unge virkelig reflekterer over det. Hos nogle 
fylder det ikke så meget, og valget er ikke så svært for dem. De klarer 
sig faktisk meget godt og er som gruppe også mest velorienterede. 
De kommer som regel fra uddannelsesstærke hjem og har en stor 
viden. Men de resterende grupper bruger virkelig meget tid på at 
overveje deres valg. Så det med at sige, at de unge er ureflekterede 
og ikke ved, hvad de gør, passer ikke, slår Tilde Mette Juul fast.

Og når man rent lovgivningsmæssigt forsøger med alle midler 
at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse, risikerer man at 
få den stik modsatte effekt. For eksempel er der nu i loven et krav 
om, at de unge skal besøge en erhvervsskole eller en erhvervsgym-
nasial uddannelse. Der er derimod ikke krav om, at de unge skal 
besøge et gymnasium:

- Men der er jo også unge, som kommer ud på en STX og finder 
ud af, at det ikke er noget for dem. Derfor mener jeg, at de unge 
skal besøge alle ungdomsuddannelser. Det kan være med til at 
kvalificere deres valg. •
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SUDOKU LET
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SUDOKU SVÆR

”Jeg har godt nok læst om forskning, der tyder på, at vi tænker bedre med hænderne.  
Men det her er alligevel overraskende”.
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Klimaudfordringerne optager stadig f lere unge 
under 30 år. De tror, at de kommer til at mærke 
klimaforandringerne på egen krop, og kræver 
handling – også af uddannelsesstederne.

99 procent 
af de Unge Vil 
HaVe klimaet på 
skoleskemaet

tema: klimaaftryk på UnderVisningen
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deres fremtid, fortæller Maria Bruselius-
Jensen, som er lektor ved Center for Ung-
domsforskning under Aalborg Universitet.

Men selv om de unge er meget bekym-
rede for deres fremtid, vender de blikket 
mod de voksne for at finde løsninger på 
klimaudfordringerne.

- Der er en generel forståelse af ung-
dom som en livsfase, hvor man gerne vil 
bryde med sin forældres generation. Men 
de unge i dag gør det faktisk ikke sær-
ligt meget. De orienterer sig i langt hø-
jere grad end tidligere generationer mod 
at samarbejde med forældrene, forklarer 
Maria Bruselius-Jensen.

Vil samarbejde med de voksne

Relationen til forældrene har ændret sig. 
De unge er vant til at blive taget alvorligt. 
Siden børnehaven er de blevet involveret 
og konsulteret. De er vant til at tale med de 
voksne, og de vil langt hen ad vejen gerne 
have et liv, der ligner deres forældres.

Forårets klimademonstrationer var 
ifølge Maria Bruselius-Jensen imidler-
tid en af de få gange, hvor de unge klart 
gav udtryk for, at de ikke er tilfredse med 
alt, hvad forældrene har præsteret – et 
punkt, hvor de ikke har lyst til at kopiere 
dem. Hun vil dog ikke betegne klimade-
monstrationerne, som det man traditio-
nelt opfatter som et oprør.

- Det, de gør, er faktisk at appellere 
til deres forældre og magthaverne om at 
tage ansvar. Det er ikke et forsøg på selv 
at erobre magten eller at skabe et alter-
nativt samfund. I 60’erne vendte man sig 
mere imod magthaverne og prøvede at de-
finere andre måder at leve på – for eksem-
pel med små hippie-kollektiver og aktio-
ner, forklarer Maria Bruselius-Jensen.

Både Synnøve Kjærland og Maria Bru-
selius-Jensen mener, at uddannelsesste-
der kan gøre sig attraktive ved at være in-
stitutioner, som unge kan samarbejde om 
klimaproblemer og -løsninger med.

 Unge under 30 år er generelt 
mere klimabekymrede end 
de over 30-årige. De anser 
klimaforandringernes kon-
sekvenser for meget alvor-

lige. De mener, at de vil opleve dem i de-
res levetid på egen krop. Derfor kræver de 
en mere ambitiøs klimapolitik. Og så er 
de mere positive over for teknologiske løs-
ninger og investeringer i bæredygtig ud-
vikling end den øvrige voksne befolkning. 

Det viser en tilbagevendende undersø-
gelse, som den grønne tænketank Concito 
har gennemført i en håndfuld år. 

rekordsommer kan være gnist

I sin seneste temperaturmåling spurgte 
Concito desuden om behovet for at sætte 
klimaet på skoleskemaet. Og i 2018-må-
lingen svarede næsten alle de 18-29-årige, 
at det er nødvendigt at tilbyde unge en ud-
dannelse, som klæder dem på til fremti-
dens udfordringer. 37 procent sagde, at 
det var vigtigt, mens 62 procent mente, 
at det er meget vigtigt. 

- De ser på grøn omstilling som en nød-
vendighed. De efterspørger, at der handles 
på alle niveauer, såvel individuelt, i virk-
somheder som politisk, når det gælder tek-
nologi og uddannelse, fortæller Synnøve 
Kjærland, der er projektchef i Concito.

Undersøgelsen blev foretaget i juni 
2018 – altså inden sidste års rekordvarme 
sommer for alvor var gået i gang og ifølge 
Synnøve Kjærland formegentlig har gjort 
de danske unge endnu mere klimabevid-
ste. Men allerede sidste års undersøgelse 
viste, at de unge de seneste år er blevet 
mere bekymrede, og at deres tillid til po-
litikerne er dalende. 

Vil have de voksne til at handle

Mange unge forventer, at de ikke kommer 
til at leve et ligeså trygt og materielt rigt 
liv som deres forældre. De er urolige for 
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16-årige adrian  
Vil ikke lade skyldfølelse 
styre liVet
Produktionsskoleelev Adrian Willert fik  
på et tidspunkt dårlig samvittighed over  
sit forbrug af skateboards. 

Adrian Willert deltog i sommerens klima-
strejker og betegner sig selv som aktiv i kli-
makampen. Han tænker på klimaet og følger 
med i klimadebatten. Men det spiller ikke 
den store rolle i hans hverdag. 

Det er dog et bevidst valg, han traf, efter at 
han i en periode havde følt skyld over at købe 
nye skateboards. Men da hans mor bemær-
kede, at skating er hans største glæde, og 
skateboards måske ikke er verdens største 
klimasynder, besluttede han sig for ikke at 
lade skyldfølelsen styre sit liv.

- Det er jo ikke sundt, at man får nederen 
over det, man bedst kan lide her i livet. Min 
tommelfingerregel er, at hvis du føler, at 
du virkelig har brug for det, så vil jeg hel-
lere have det godt med mig selv, fortæller 
den 16-årige elev på kampagneværkstedet 

på Den Økologiske Produktionsskole i Kø-
benhavn. 

- Jeg får for eksempel ikke dårlig samvit-
tighed af at flyve. Jeg ville få det, hvis jeg 
fløj, uden at jeg lærte noget om mig selv og 
menneskene det sted, jeg tager til. Turist-
rejser er derimod unødvendige, argumen-
terer han videre. 

Han forsøger at begrænse de gange, han 
tænker på klimaet, til anledninger, hvor 
han kan deltage aktivt og støtte sagen, som 
han kalder det.

- Jeg prøver at undgå at være totalt opmærk-
som på det hele tiden, for jeg synes også, at 
jeg har oplevet, at det kan være ubehageligt. 
Man kan gøre sig selv til slave: Du skal være 
veganer, du må ikke køre i bil og så videre, 
eksemplificerer Adrian Willert.

17-årige karoline frygter ind 
imellem, at jorden går Under
Selv om produktionsskoleelev Karoline Vestberg  
i perioder ser dommedagsscenarier for sig, har hun 
besluttet sig for at passe mere på sit mentale helbred  
end klimaet.

Karoline Vestberg vil ikke betegne sig selv som fa-
natiker. Men klimaet er noget, hun går meget op i 
og snakker meget med sine venner om.

- Jeg har ikke ligefrem ligget søvnløs om natten. 
Men i perioder kan jeg blive helt vildt bange for, at 
jorden går under i morgen, fordi vi har være dårli-
ge ved klimaet, fortæller den 17-årige elev på kam-
pagneværkstedet på Den Økologiske Produktions-
skole i København. 

Frygten for fremtiden er ikke den følelse, som fyl-
der mest i hendes liv, men hun lider af angst, som 
kan være med til at provokere den frem. 

- Men jeg bliver rigtig ked af det, når jeg tænker 

på, hvad det er for en verden, vi efterlader til frem-
tidige generationer. Hvis jeg får børn, vil jeg føle 
skyld, hvis de får så slatten en verden, fortæller 
Karoline Vestberg.

Hun sorterer sit affald og har ladet sig inspirere 
af venner, som er veganere og vegetarer for kli-
maets skyld. 

- Man kan ikke gøre noget, som man kan se resul-
tatet af lige nu og her. Så jeg prøver at tænke på 
længere sigt. Men det allervigtigste her i verden 
er ens psyke og sind, og der er sgu ikke nogen, der 
kan holde til, at man skal gå og have dårlig samvit-
tighed over ditten og datten eller ikke må de og de 
ting. Så går man jo ned, påpeger Karoline Vestberg.

tema: klimaaftryk på UnderVisningen
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Vuc-kursistEn: Vil kUnne se 
mine børn i øjnene
20-årige Johanne Funding er klimaaktivist. Men 
selv om hun er vegetar og har droppet at f lyve, føler 
hun ikke kun vrede og angst, men også skyld og skam, 
når hun tænker på klimaet.

Alle har ret til en jord, som de kan leve på. Det 
gælder også Johanne Fundings generation, de-
res børn og børnebørn – ikke kun hendes foræl-
dre og bedsteforældre, mener hun.

- Hvis jeg vælger at få børn, og klimaet er helt 
fucked, og børnene spørger mig: ”Hvorfor gjorde 
I ikke noget, mens der var tid til det?” Så vil jeg 
ikke kunne holde ud at svare, at jeg hellere ville 
ud at flyve og spise røde bøffer. Det har jeg ikke 
samvittigheden til, siger 20-årig Johanne Fun-
ding, der læser matematik på Aarhus HF & VUC.

Selv om hun er vegetar, samler hun klassekam-
meraternes tomme kaffekrus ind for at bruge 
dem som spirebægere og har lovet sig selv, at hun 
aldrig vil flyve igen. For en af de ting, hun føler, 
når det gælder klimaet, er skyld.

- Min generation er produkter af et forbrugssam-
fund, hvor vi er blevet opdraget til at købe og smi-
de væk. For et år siden fløj jeg til London for at 
høre en koncert. Jeg er ikke frelst, men det har 
givet stof til eftertanke. Jeg kan ikke gøre andet 
ved det nu end at lægge min stil om i fremtiden, 
erklærer Johanne Funding.

bornholm frem for cuba
I år ville hendes mor tage hende med til Cuba for 
at fejre morens fødselsdag, men det sagde Johan-
ne Funding nej tak til. 

- Så nu skal vi til Bornholm på sommerferie i ste-
det, siger hun og griner.

Ansvar er dog ikke det eneste, hun føler over for 
klimaet. Hun kan også blive meget bekymret. 

- For eksempel efter sommeren sidste år. Det var 
da en rigtig fed sommer for os, men det gjorde 
mig også bange, for hvordan ser der ikke ud om 
10-20 år? spørger hun.

Hun vurderer, at vi – hvis ikke klimaforandrin-
gerne bremses – om tre årtier kommer til at se 
klimaflygtninge, der vil skabe kaos i lande som 
Danmark, som flygtningene vil strømme til. 

- Jeg er også bekymret for, at der simpelthen ikke 
vil være mad nok. To-tre graders forskel vil bety-
de, at der ikke vil kunne produceres mad de ste-
der, hvor vi får mad fra nu. Det vil betyde, at der 
er ikke er mad nok til alle. Mange vil dø af sult, 
tror Johanne Funding.

Også for hendes eget liv ser hun store konse-
kvenser i horisonten.  

- Hvis vi ikke får ændret kursen, forestiller jeg 
mig, at jeg vil vælge ikke at få børn. Jeg ville sy-
nes, at det er totalt uansvarligt at sætte dem i 
en sådan verden, forklarer Johanne Funding.
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MEkAnikEr-LærEr: 
eleVerne forHolder sig 
til gift – ikke klimaet
Det går ind under huden på eleverne 
på personvognsmekaniker-linjen, når 
faglærer Jan Fabrin Perlewitz fortæller 
om, at CO er farligt at indånde for dem. 
Men at udledningen af CO2 måske kan 
ødelægge klimaet preller – i første omgang 
– af på dem.

Som mekaniker og mekanikerelev er 
det at tale om miljøet helt naturligt, 
idet man har med produkter at gøre, 
som skader miljøet. Det drejer sig 
blandt andet om olier, kemiproduk-
ter og kølervæske. 

- Derfor opstår der løbende diskussio-
ner om, hvorfor det er vigtigt, at sådan 
noget som knastaksel og krumtap kø-
rer korrekt i forhold til hinanden, og 
hvorfor tændingen og benzinblandin-
gen skal være justeret ordentligt, for 
hvis der sker en uren forbrænding, ud-
ledes der for eksempel kulilte, som er 
farligt at indånde, fortæller Jan Fa-
brin Perlewitz, faglærer for person-
vognsmekaniker-linjen ved EUC Syd.

Men hans elever skelner ikke mellem 
miljøskadelig udledning generelt og 
udledninger, der specifikt er skadeli-
ge for klimaet. De er nemlig mest op-
taget af udledning, der er direkte ska-
delig for deres helbred. 

- Klimaet er for stort. Miljø er tætte-
re på dem. Vores køretøjer skal jo kon-

trolleres, så de ikke forurener for me-
get. Derfor er det naturligt for os at 
tale om miljøet. Men det er ikke for-
ureningen, de snakker om. Det er det, 
at køretøjerne skal igennem syn, de 
kan forholde sig til, forklarer Jan Fa-
brin Perlewitz.

Det er ifølge faglæreren de direkte 
konsekvenser, der er tæt på elever-
ne, de forstår.

- De kan ikke forholde sig til, at vo-
res natur kan gå til grunde. De synes, 
det er noget pjat. Der skal bare noget 
benzin igennem motorerne. Men de 
kan forholde sig til benzinpriserne. 
Så hvis vi snakker om, at benzinpri-
serne er høje på grund af afgifter, er 
det noget, som de har en mening om. 
Det, synes de, er pisse irriterende, for-
tæller Jan Fabrin Perlewitz og griner.

Hans tilgang er derfor at tale om kli-
maet, når det giver mening i forhold 
til, hvad han i forvejen underviser i 
og tage det i små bidder. 

kokkELærEr: 
smagen af 
plantebøffer 
rykker Ved dem
Faglærer Maiken Pabsts 
elever er blandt de mest 
klimaskeptiske. Men når 
først de har smagt på 
alternativer til kødbaserede 
retter, går der sport i at 
tænke klimavenligt for 
mange af dem.

- Vi kokke er nok nogle af dem, der er mest klima-
skeptiske. Ikke alle mine elever kan forholde sig til, 
at de kan tilberede mad, som ikke indebærer, at der 
er kød i, fortæller Maiken Pabst, der er faglærer på 
gastronomuddannelsen ved EUC Syd.

Som led i et to ugers-forløb om bæredygtighed og 
innovation på kokkeelevernes grundforløb forsø-
ger hun derfor at udfordre eleverne ved at lade dem 
prøve, om de kan blindsmage forskel på hakket ok-
sekød og et plantebaseret hakket alternativ.

- Det kan de godt. Men de må også erkende, at det 
ligger tæt op ad hinanden. Det er først, når de får 
lov at se og smage på det, at de kan forholde sig til 
det. De har set det i butikkerne, men der tænkte de, 
at det ikke kan smage godt, når det er planter, for-
tæller Maiken Pabst.

Hun beder også eleverne om at beregne, hvor meget 
C02, der udledes som følge af de retter, de tilbereder. 

- Jeg forklarer sammenhængen mellem bæredyg-
tighed og klima undervejs i forløbet, og til sidst i 
forløbet skal de beregne, hvad de for eksempel kan 
skifte hakket oksekød ud med af eksempelvis sæ-
sonvarer for at gøre retten mere CO2-venlig, for-
klarer faglæreren.

Hun startede det første to ugers-forløb i efteråret 
og har derfor allerede gjort sig nogle erfaringer.

- Jeg laver et oplæg, hvor jeg forklarer, hvorfor det 
er nødvendigt at tænke bæredygtigt. De bliver noget 
overrasket, men synes faktisk, det er rigtigt spæn-
dende. Og mere skal der i realiteten ikke til. Så bli-
ver de nysgerrige. Og de følger jo med i nyhederne 
og googler, så de kan godt forholde sig til det, for-
tæller Maiken Pabst. 

Hendes opgave er at gøre eleverne bekendt med må-
der at tænke bæredygtigt på, men eleverne skal selv 
tage det lærte med sig videre i deres uddannelse.

tema: klimaaftryk på UnderVisningen
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den består af klondike-agtigt spredte bygninger, 
som ligger på hver sin side af en gade på det indre 
Nørrebro i København. Trappeopgangene er deko-
reret med graffiti. Det bliver ikke meget mere metro-
polagtigt i Danmark. 

Det er først, når man ser skiltene uden for dørene i 
opgangene, at man ved, at man ikke er i en boligblok, 
men derimod i en grøn skole. En grøn skole midt i en 
storby. Den Økologiske Produktionsskole. 

Det er et uddannelsessted med små lokaler, men 
hvor der i overført forstand er højt til loftet. På de-
signværkstedet er der skruet op for musikken. Og i 
køkkenet er Fødevarestyrelsens elite-smiley blevet 
tegnet om til en djævle, som ryger en joint.

Men det er også en skole, som stiller krav til ele-
verne, blandt andet om at være så økologisk som mu-
ligt. Skolens 111 elever lærer for eksempel at sortere 
affald, spare på vandet, reparere frem for at købe nyt 
og at skrive notater på genbrugspapir.

klimaet vigtigst i mini-afstemning

Det er derfor måske ikke så overraskende, at klimaet 
også er noget, der bliver talt om på Den Økologiske 
Produktionsskole.

- Vores tilgang er at se på, hvordan man gør i hver-
dagen. Vi overvejer, hvor de produkter, vi køber, stam-
mer fra, og vi overvejer, hvordan vi selv producerer 

ting, fortæller Maja Hedin, som underviser på og den 
ene af to ledere af kampagneværkstedet.

Det er dog ikke kun på et helt håndgribeligt plan, 
eleverne lærer om miljøet. Skolen inviterer jævnligt 
mennesker og organisationer, som arbejder politisk 
med økologi, på besøg. For nylig var miljøorganisati-
onen NOAH’s ungdomsafdeling på besøg for at for-
tælle om, hvorfor det er vigtigt, at unge interesserer 
sig for klimaforandringer. 

Og senest var børne- og ungdomsorganisatio-
nen Dansk Ungdoms Fællesråd på besøg for at op-
lyse om EU. Her diskuterede og stemte de unge om, 
hvilke politiske emner, de synes, er vigtigst. Lige 
knap halvdelen af eleverne satte kryds ved, at euro-
pæiske virksomheder skal tænke mere på klimaet 
end på deres omsætning.

smalle skuldre skal ikke skånes

Det er ikke nyt, at skolen lader eleverne møde kli-
maproblemerne – en tilgang, som nogle er skepti-
ske over for.

Skolen tog med eleverne ud på det alternative kli-
matopmøde, der fandt sted uden for Bella Centeret i 
København, da FN afholdte COP15 i 2009. Produk-
tionsskolens elever deltog blandt andet ved at ser-
vere morgenmad for de fremmødte.

- Der blev vi mødt med en kritik af, at vi da ikke 

prodUktions-
skole: eleVerne 
får styrke af at 
bliVe Hørt

Den Økologiske Produktionsskole blev mødt 
med skepsis, da den sendte eleverne på FN’s 
klimatopmøde i København. Eleverne har nok 
problemer i forvejen, lød kritikken. Men skolens 
erfaring er, at det giver eleverne styrke, hvis de 
oplever, at deres meninger også er vigtige.

A f  A n d r E A s  A n to n i  Lu n d  /  f oto  s i n E  f i i g

tema: klimaaftryk på UnderVisningen

Eleverne får ener-
gi og styrke af at 
blive inddraget og 
hørt. Det skaber en 
god dynamik, siger 
Maja Hedin, der er 
en af to ledere på 
kampagneværk-
stedet. 
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kan belaste vores elever, som i forvejen har problemer nok. 
At vi ikke kunne tillade os, at de på deres smalle skuldre også 
skulle bære hele klodens fremtid. Vi skulle hellere skåne dem, 
fortæller viceforstander Jesper Lund.

Men det, mener skolen, ikke er den rigtige tilgang. I stedet 
ser man eleverne som ligeværdige. Man ser dem som en resurse. 

- Vi mener, at det er en måde at give dem empowerment. Vi 
mener, at det er at tale dem op at vise dem, at de og deres me-
ninger også er vigtige, og at vi ikke taler til dem som børn. Det 
får de energi af og styrkes af. De bliver stolte, når de føler, at 
de kan være med til at gøre en forskel, og det vokser de af, for-
klarer Jesper Lund.

Både viceforstanderen og Maja Hedin påpeger dog, at det 
ikke er alle deres elever, som har overskuddet til det. Eleverne 
involveres og inddrages i snakke om emner som klimaet, men 
det forventes ikke af dem, at de handler, med mindre det ligger 
inden for deres udviklingszone, som Maja Hedin kalder det.

- Derfor arbejder vi også med differentieret undervisning, 
så vi møder de unge, hvor de er, i deres liv. Der kan være nogle, 
som i en periode er meget fraværende på grund af et udred-
ningsforløb, eller fordi de gennemgår en svær tid psykisk, hvil-
ket gør, at de ikke tager de store skridt i forhold til at handle 
på for eksempel klimakrisen. Men de kan sidde i periferien og 
lade sig inspirere af undervisningen. Nogle falder fra. Men an-
dre følger med, og når de er klar til det, blomster de for vildt, 
fortæller Maja Hedin.

eleverne efterlader også co2-aftryk

Selv om skolens køkkenværksted – som serverer frokosten 
for såvel elever og lærere – næsten er 100 procent økologisk, 
kan selv Den Økologisk Produktionsskole ikke se sig helt fri 
for at belaste miljøet.

Næste år skal kampagneværkstedet, også kaldet Ung Ak-
tion, eksempelvis på tur til Bangladesh i et projekt med fokus 
på udsatte unge og flygtninge.

- Vi skal udveksle med 20 unge fra Bangladesh og snakke 
om levevilkår, flygtninge og social inklusion. Målet er at ud-
veksle erfaringer og diskutere, hvordan vi i fællesskab kan 
fremme økonomiske, sociale og miljømæssige levevilkår. Det 
er klart, at vi har drøftet, hvordan vi kan forsvare, at vi er 26 
mennesker, der flyver dertil, når vi ved, hvor meget det sviner, 
afslører Maja Hedin. 

Trods betænkelighed og overvejelser i forhold til den lange 
flyvetur, er alle dog blevet enige om, at den indsats, Ung Aktion 
gør dér sammen med lokale unge, opvejer CO2-aftrykket i et 
større perspektiv. Der er imidlertid stor forskel på, hvor politi-
ske eleverne er, og hvor meget den slags spørgsmål optager dem. 

- Men det skaber en god dynamik. Mangfoldigheden blandt 
eleverne og det, at de brænder for forskellige ting, gør, at de stil-
ler spørgsmål til hinanden, og at alle bliver udfordret, poin-
terer Maja Hedin.

På den måde afspejler kontrasten mellem Den Økologiske 
Produktionsskoles urbane udtryk og grønne principper må-
ske meget godt dens elevers store diversitet. 

resUltat af skolens 
mini-afstemninlg
Dansk Ungdoms Fællesråd var på besøg hos Den Økologi-
ske Produktionsskole i foråret. Her blev 31 elever bedt om 
at sætte kryds ved, hvilket tema de finder vigtigst ved årets 
EU-valg. Her er de tre emner, flest satte kryds ved:

1) 15 stemmer: Europæiske virksomheder skal tænke mere 
på klimaet end på deres omsætning.

2) 5 stemmer: Danmark skal være med i en EU-bestemt for-
deling af flygtninge.

3) 3 stemmer: EU skal legalisere hash.
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klImaProblemerne tårner sIg op. Rap-
porterne om, at polerne smelter, stormene 
bliver kraftigere og temperaturerne højere, 
er ved at blive hverdag. Og mange – ikke 
mindst unge – ser sidste års varme som-
mer som direkte konsekvens af klimafor-
andringerne.

Samtidig er der ingen tegn på, at proble-
merne bliver løst lige foreløbigt, og derfor 
skal de unge udrustes med viden om, hvor-
dan man skaber en bæredygtig opstilling, 
mener Jeppe Læssøe, der er professor MSO 
emeritus ved Danmarks Institut for Pæda-
gogik og Uddannelse, og har forsket i miljø 
og bæredygtig pædagogik de seneste 15 år.

to forskellige tilgange

Spørgsmålet er, hvordan de unge får til-
strækkelig viden og de nødvendige kom-
petencer til at handle i forhold til en række 
fremtidsscenarier, som er umulige at gen-
nemskue i dag. Der er grundlæggende to 
tilgange til ’Education for sustainable de-
velopment’, som det betegnes internatio-
nalt, når man tænker i bæredygtighed og 
uddannelse, forkortet ESD. 

Den ene tilgang, ESD1, handler først og 
fremmest om at oplyse eleverne. De lærer, 
hvilke problemer der er, og langt hen ad ve-
jen lærer de også, hvordan de skal løses. De 
skal for eksempel huske at slukke lyset, sor-
tere affald eller spise mindre kød. 

Den anden tilgang, ESD2, handler i hø-
jere grad om at opbygge handlekompetence 
hos de unge, så de med tiden selv kan blive 
i stand til at handle og måske finde løsnin-
ger på nogle af de komplekse problemer, som 
vi reelt ikke forstår omfanget af i dag. Eks-
perterne i Skandinavien har mest tiltro til 
den sidste tilgang, fortæller Jeppe Læssøe.

- I Norge, Sverige og Danmark har vi væ-
ret kritiske over for, at det ofte blev til en 
normativ pædagogik, hvor man fortæller 
eleverne, hvad de skal gøre – lidt ligesom 
OBS i fjernsynet, siger han. 

Jeppe Læssøe mener, at det primære for-
mål skal være at udvikle elevernes handle-
kompetence. 

- De skal blive aktivt handlende bor-
gere, der samtidig er i stand til at forholde 
sig kompetent til usikkerhed, dilemmaer og 
etiske valg, som påvirker andre mennesker 
i andre lande og i fremtiden. Det er grund-
læggende tilgangen, men det store spørgs-
mål er jo så, hvordan man didaktisk kan ar-
bejde med det, siger han.

klimaforandringer er abstrakte 

Ifølge Maria Bruselius-Jensen, der er lek-
tor ved Center for Ungdomsforskning un-
der Aalborg Universitet, er klimaforan-
dringerne et for abstrakt fænomen for 
mange unge.

- De unge vil gerne opleve, at de gør en 

professor:  
Vi skal UdVikle  
en pædagogik  
for bæredygtigHed
Det er på tide at udvikle en bæredygtigheds pædagogik, 
der kan ruste fremtidens borgere til at tage bedre liv tag 
med blandt andet klima udfordringerne, mener professor 
Jeppe Læssøe. Men det er langt fra nogen nem opgave, 
for vi er selv en del af problemet, påpeger han.

A f  M i k k E L  k A M p  o g  A n d r E A s  A n to n i  Lu n d  /  f oto :  s i n E  f i i g 
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forskel i deres hverdag: Hvordan de spiser, hvordan de køber ind, og hvor-
dan de rejser, forklarer hun.

Derfor er det ifølge hende i et undervisningsperspektiv vigtigt at koble snak 
om klima op på elevernes hverdag. Det er dog samtidigt vigtigt, at klimapro-
blemer ikke bliver fremstillet som noget, de unge alene kan ændre gennem 
deres hverdagshandlinger. Derfor skal undervisningen også kobles til mere 
videnskabelige analyser og strukturelle problemer. Hun er dog ikke i tvivl 
om, at det er vigtigt for uddannelsesstederne at arbejde med klimaløsninger.

- Det, tror jeg, at den her generation vil trives rigtig godt med. De er be-
kymrede, og de har også svært ved at se, hvordan de skal handle, forklarer 
Maria Bruselius-Jensen.

erfaring og gode råd til lærere

Også Klimaambassaden – den grønne tænketank Concito´s formidlings-
platform for børn og unge, som laver undervisningsprojekter om bæredyg-
tighed til blandt andre elektriker-, murer- og VVS-elever – anbefaler at ind-
drage helt konkrete løsninger, eleverne kan og skal forholde sig til og udvikle. 

Klimaambassaden har tilknyttet et frivilligt netværk af studerende, som 
hjælper med at facilitere workshops og samtidig er vigtige rollemodeller for 
andre unge. En ung til ung-tilgang kan ifølge Klimaambassaden sammen med 
virkelighedsnære cases gøre bæredygtighed mere håndgribelige og forståelige.

- Det er vigtigt at inddrage konkrete eksempler og løsninger fra den virke-
lige verden, når man inddrager klima og bæredygtighed i undervisningen. De 
unge bliver samtidig inspireret, når de for eksempel hører, at en mester ef-
terspørger håndværkere, der har en grøn profil og grønne kompetencer, som 
de kan tilegne sig, og som kan gøre dem attraktive, forklarer Synnøve Kjær-
land, der er projektchef i Concito og for Klimaambassaden. •

tema: klimaaftryk på UnderVisningen

fire 
Udfordringer  
og mUligHeder
Der er ifølge DPU-professor Jeppe Læssøe fire 
udfordringer, man som underviser kan opleve, 
hvis man underviser i bæredygtighed: den in-
tellektuelle, den værdimæssige, den følelses-
mæssige og den politiske.

Den intellektuelle udfordring: Skal man 
forstå og arbejde med at skabe en bæredygtig 
omstilling, skal man være i stand til at tænke 
abstrakt. Det er risici i fremtiden, som man 
skal vurdere. Det er en udfordring for ikke 
mindst mange unge. Men vi mennesker er i 
stand til at tænke i dynamiske samspil. Og for 
eksempel digitale teknologier rummer mulig-
heder for at arbejde med animationer, scena-
rier og global læring.

Liberalisme og individualisering: Indi-
viduelle friheder sættes af mange højere end 
hensynet til samfundet. Men skal der tænkes 
bæredygtigt, skal man tænke sine handlinger 
ind i en større sammenhæng, hvor ens hand-
linger påvirker andre mennesker i andre lande 
og i fremtiden. Der er i tiden dog også en ten-
dens til at søge efter nye former for fællesska-
ber, som i mange tilfælde netop eksperimente-
rer med at leve bæredygtigt. Spændingen mel-
lem individuel frihed og behovet for fællesskab 
åbner samtidig for at tage principielle diskus-
sioner af, hvordan vi skal leve. 

Følelserne gør modstand: Selv om man in-
tellektuelt kan forstå udfordringer og mene, 
at det er nødvendigt at gøre noget, kan følel-
ser være en modstander. Man orienterer sig 
nemlig i høj grad efter, hvad der er lystfuldt 
og stimulerende og forsøger at undgå det, der 
indebærer angst og ubehag. I stedet for at give 
adfærdsråd skal man derfor anerkende, at vi 
har et ambivalent forhold til mange handlin-
ger i hverdagen og vise inspirerende eksempler 
på, hvordan andre håndterer dem.

Klimatiltag er politiske: Selv om viden-
skaben oplyser om problemer, fører det til en 
lang række politiske spørgsmål – eksempelvis 
hvad der skal gøres ved det, hvem der skal gøre 
det, og hvor vigtigt det er i forhold til alle mu-
lige andre problemer. Det skaber udfordringer 
i klasseværelserne, hvor man som lærer ikke 
kan argumentere entydigt for noget, der frem-
mer synspunkter, som hører til på den ene eller 
anden side af det politiske spektrum. I stedet 
kan man lægge forskellige synspunkter frem 
og opfordre til dialog om dem.
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EUD TEMADAG 2019 
- Underviser du på en erhvervsuddannelse?

Digitalisering af undervisning og læring 
- Fokus på undervisningsdifferentiering, elevaktivering mm

ARBEJDSMILJØSEMINAR 
- Når arbejdsvirkeligheden forandrer sig  
  
 For ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter 
	 10.30-13.00	den	efterfølgende	dag	
 Hotel Vejle Fjord,
 Sanatorievej 26, 7140 Stouby 
 Tine	Mai	Petersen,	tmp@uddannelsesforbundet.dk				      
 4.500	kroner	
 

 Tilmelding : SENEST 3. august 
 

Læs mere, og tilmeld dig på: 
uddannelsesforbundet.dk/arrangementer

De er særligt udviklede til dig som  
Uddannelsesforbundets medlem. 
Her er et udpluk

22.-23. august

2. september 9. september

29. august

Vil du være  
klogere på dit fag?  
... SÅ BRUG VORES

MØDER og KONFERENCER

Lær	at	guide	den	unge	med	en	udviklingsdiagnose	som	
autisme	eller	ADHD,	så	han	eller	hun	bliver	bedre	i	stand	 
til	at	færdes	blandt	andre	unge	i	klasselokalet,	får	en	 
anden	forståelse	af	sig	selv	og	kammeraterne	samt	lærer	 
at arbejde med sig selv og sin uddannelse.

Professor	Lene	Tanggaard	tager	afsæt	i	sin	viden	om	
organisatoriske	forandringsprocesser,	forandringsledelse	
og	kreativitet	og	forbinder	elementerne	til	pædagogik	og	
undervisning.	Fokus	vil	hele	tiden	være	på	deltagernes	
hverdag.

For	alle	erhvervsuddannelseslærere 
10.00-15.30 i Odense 
Syddansk	Erhvervsskole,	 
Petersmindevej 1, 5000 Odense C 
Pernille	Nihøj,	pni@uddannelsesforbundet.dk 
895	kroner	for	medlemmer 
1.300	kroner	for	ikke-medlemmer

Vil	du	vide	mere	om	EUD-aftalen	og	samtidig	få	 
inspiration	til,	hvordan	du	kan	understøtte	elevens	
læring?

Tilmelding:  SENEST 12. juli 

For	alle	med	interesse	heri 
10.00-13.00	den	efterfølgende	dag	 
Sinatur Hotel Storebælt,  
Østerøvej 121, 5800 Nyborg 
Tine	Mai	Petersen,	tmp@uddannelsesforbundet.dk									
4.500	kroner

Tilmelding : SENEST 1. august 

For alle 
10.00-15.30 
Syddansk	Erhvervsskole	 
Petersmindevej 1, 5000 Odense C 
Pernille	Nihøj,	pni@uddannelsesforbundet.dk 
1.000	kroner	for	medlemmer
1.500	kroner	for	ikke-medlemmer

Tilmelding: SENEST 12. september

Hvordan	bruger	du	digitalisering,	så	det	giver	mening	i	
undervisningen?	Det	er	omdrejningspunktet	for	denne	
temadag,	hvor	du	får	konkret	erfaring	med	at	skabe	et	 
pædagogisk-didaktisk	forløb	ved	hjælp	af	digital	teknologi.
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debat

Jeg har haft en dialog med Uddannelsesforbundets formand 
samt en anden central medarbejder fra forbundets sekretariat.

Min hensigt har været at sætte fokus på det helt urimelige, i 
at en lærer - som er ”overført” til FGU i mod eget ønske – får ka-
rantæne fra dagpengesystemet, hvis det skulle ske, at læreren 
ikke kan affinde sig med den specielle ”unge-pædagogik”, som 
det nye FGU-område tilstræber.

Uddannelsesforbundet har forholdt sig helt og aldeles juridisk 
til spørgsmålet og meldt tilbage, at der er tale om ”virksomheds-
overdragelse”, og at Uddannelsesforbundet har haft nok at gøre 
med, at FGU-loven ikke resulterede i fyringer for VUC-lærere.

Jeg har indvendt, at den kommende rekruttering af VUC-læ-
rere til det nye FGU reelt bør betragtes som en genansættelse 
(og ikke en forflytning), da der både er tale om:

•   en ny institution og vejledningsmodel i kommunalt regi 
•   et helt nyt undervisnings-paradigme at undervise under
•   en ny (ung) og meget mere afgrænset kursistgruppe
•   helt anderledes skoler end VUC.
Jeg holder fast i, at min fagforening ikke kun er en juridisk fag-

forening, men at den også bør have en vis fornemmelse for pæ-
dagogik. Og det er de sidste par måneder blevet endnu klarere, 
at det er noget helt nyt, som starter op, med en helt ny filosofi 
på dette unge(-voksen)-område. Således er jeg blevet indbudt 
til møder omkring ny pædagogik og didaktik. 

Jeg tror på, at forbundet har gjort og gør et godt stykke ar-
bejde. Det er dog ikke rimeligt, at en lærer, som er overflyttet fra 
et voksenuddannelsescenter til det helt nye FGU med helt an-
derledes og nyopfundne undervisningsprincipper skal leve for 
ingenting, hvis læreren ikke kan se sig selv i det nye.

Derfor bør Uddannelsesforbundet naturligvis – ligesom i øv-
rigt mange andre fagforeninger har gjort ved overflytninger– ar-
bejde for, at deres medlemmer undgår karantæne, såfremt situ-
ationen skulle opstå.

derfor er det ikke rimeligt,  
at jeg som voksenunderviser 
risikerer karantæne
A f  u f f E  L A r s E n ,  k V u c

Da det blev klart, at Folketinget ville etablere FGU og flytte de 
unge fra VUC, produktionsskoler, KUU og egu over på FGU, så 
var det for os vigtigt at sikre, at I som lærere ikke endte med at 
stå med håret i postkassen. Hvis 30 procent af de unge forsvin-
der fra VUC, så er konsekvensen jo, at 30 procent af lærerne af-
skediges. Derfor skulle vi have sikret, at lærerne kom med over 
på FGU, og at de fik deres nuværende vilkår med i en periode. I 
kender de unge. I har undervist dem frem til nu. Og I er gode til 
det. Derfor kan I også levere et godt arbejde på FGU.

Vi ved godt, at en del af lærerne er overført mod deres vilje, men 
jeg tror, at de færreste hellere ville have været fyret. Det står selv-
følgelig en frit for at søge andre jobs, hvis man bare ikke vil med 
på FGU. Men siger man op uden at have et nyt job, så bliver man 
formentlig karantæneramt i a-kassen.

En pendant er, da VUC i 2007 ændrede sin profil fra et rent vok-
senuddannelsestilbud til en central spiller i målsætningen om, at 95 
procent af de unge skulle i uddannelse. Der ændrede målgruppen 
sig, og mange lærere var fortvivlet over skiftet. Men det berettigede 
heller ikke dengang en til at sige op uden at få karantæne i a-kassen.

Vi har leveret en kæmpe indsats for at sikre medlemmerne i 
en svær overgangssituation. Jeg synes, det er præcis det, en fag-
forening skal gøre. At alle så ikke synes, det er den bedste vej, der 
er valgt, er noget andet. Jeg håber for dig, at du får et job, du øn-
sker dig. •

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.    Fre: 09.00–14.30
Man - tors: 09.00–15.30

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.    

1208 København K

www.laka.dk

Du kan også sende en besked via 
hjemme sidenkære uffe. Fint, også at få debatten her i Uddannelsesbladet. 

Det er en diskussion, der fortjener at blive taget.
Vi følger i Uddannelsesforbundet den politiske udvikling tæt 

og gør, hvad vi kan for at påvirke den. Både så de unge og voksne 
får det rigtige uddannelsestilbud, og medlemmerne får de bed-
ste vilkår at udføre deres arbejde på. Der er i høj grad arbejdet 
politisk med denne sag.

A f  h A n n E  p o n to p p i dA n ,  f o r M A n d  f o r  

u d dA n n E L s E s f o r B u n d E t 

forbundet har kæmpet for  overflytninger  
frem for fyringer 
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bæredygtig UnderVisning

Af Suna Christensen, Aarhus Universitetsforlag, 
65 sider, 129,95 kroner. Findes også som e-bog. 
Del af serien “Om pædagogisk rækkevidde”, der 
udgives i samarbejde med de Frie Skolers Lærer-
forening.

    
Forfatteren Suna Christensen for-
mulerer sin præmis som: ”Det er 
nødvendigt at få mere ”levende” un-
dervisning ind i skolen – en under-
visning, der udvikler elevernes syn 
på fællesskabet og omverdenen”.

”Bæredygtig undervisning” er et 
velformuleret bidrag til den uendelige diskussion 
om, hvordan skolens undervisning kan udvikles og 
gøres relevant og nyttig både her, nu og i fremtiden. 
Hvordan skabes og fastholdes et evigt frigørende 
miljø for indlæring og trivsel?  Kan det gøres ”bære-
dygtigt” i pagt med natur og mennesker – uden skel 
mellem teori og praksis, kultur og natur?

Suna Christensen siger “ja”, og fortæller i bogen 
om sine egne erfaringer fra feltarbejde blandt grøn-
landske rensdyrjægere.  Det er en engageret og smit-
tende fortælling om indlæring langt fra støvede klas-
seværelser og tavleundervisning.

Fra John Dewey over reformbevægelsen til 
Tvind-pædagogik har en vigtig del af skolens ideal 
været frigørende dannelse.  Alligevel har skolebørns 
muligheder tit og ofte været spændt for andre pro-
jekter.  I Danmark i 2019 for eksempel via EU-me-
morandum for konkurrencestatens behov på det in-
ternationale marked.

”Bæredygtig undervisning” kan ved første øje-
kast ligne en lille romantisk rejseberetning.  Men 
tager læseren indholdet på ordet, giver den et seri-
øst og uhøjtideligt bidrag til et evigt levende og dy-
namisk pædagogisk miljø.

Bogen er hurtigt læst, så den er oplagt til lære-
rens egen godnatlæsning eller tema for fyraftens-
møder eller forældredage.  Til alle voksne: Køb den, 
læs den og lad dig inspirere.

Marianne Bindslev

små bøger

Af Marie Duedahl:  ”Fake”, Per Straarup Søn-
dergaard:  ”Ana”, Marie Duedahl:  ”Sne”, Kirsten 
Ahlburg:  ”Sugar”. Fire udgivelser i Hip-serien 
fra forlaget Straarup&co.

    
”Hip” er en serie af letlæste bøger til 
unge, hvor der er fokus på venskab, 
kærlighed og andre temaer, som op-
tager målgruppen.

Serien er opdelt i tre sværheds-
grader:  Hip5= maks. lix 5, Hip10= 
maks. lix 10, Hip15= maks. lix 15.

Det gældende tal er angivet på bagsiden af den 
enkelte bog.

De fire ovennævnte bøger lever fuldt ud op til 
forfatternes og forlagets mål om at skrive let læse-
lige bøger med et ungt/voksent indhold.

De evigt aktuelle emner foldes ud i enkle histo-
rier, der først og fremmest er beregnet på frilæs-
ning.  Dejligt fri for moraliseren og direkte politisk 
holdninger.  Sproget er realistisk, og handlinger vir-
ker troværdige.

Som med alle gode tekster kan bøgerne sagtens 
stå alene til en personlig oplevelse for læseren.  Men 
der er absolut stof til eftertanke og diskussion, som 
vil kunne indgå i andre sammenhænge.

Marianne Bindslev

ciVilisationernes VerdensHistorie 

Af Carl-Johan Bryld, Forlaget Systime, 
436 sider, 338 kroner plus moms.

    
Med meget jævne mellemrum ud-
giver diverse store og små forlag 
bøger om historie. Konstant præ-
senteres vi for bøger med nye eller 
i hvert fald anderledes vinkler på 
historiske forhold og udviklings-
processer.

Derfor har alle undervisere i faget historie og 
i tværfaglige projekter omfattende historie, sam-
fundsfag, religion med mere mange muligheder at 
vælge mellem – både de mere traditionelle over-
sigter over verdenshistorie og de lidt mere snæv-
re bøger over enkelte perioder eller over enkelte 
verdensdele.

Forfatteren til denne bog ”Civilisationernes ver-
denshistorie – Vesten, Mellemøsten og Kina ef-
ter 1500”, Carl-Johan Bryld, er både kendt og me-
get anerkendt for en længere række vældig gode og 
meget anvendelige bøger. Derfor kan man med ret-
te forvente meget. Og lad det være sagt fra starten: 
Man bliver på ingen måde skuffet over denne bog.

Vanen tro i Brylds bøger er bogens tekstafsnit 
letlæseligt med et enkelt og godt sprog. Derfor vil bo-
gen blive let at anvende både som helhed og i udvalg. 
Bogen vil også være meget velegnet til særlige tema-
er og ikke mindst til en række tværfaglige projekter.

Bryld har bygget bogen op med tre fokuspunkter: 
Det kristne Vesten med alle de indbyrdes forskelle, 
det dybt komplicerede mellemøstlige islam og det 
mangefacetterede Kina. Med et ganske anderledes 
nyt perspektiv på de seneste 500 års udvikling gi-
ver forfatteren et særdeles flot og grundigt over-
blik over den historiske baggrund for de problem-
stillinger, der er afgørende vigtige for verden i dag.

Den meget detaljerede indholdsfortegnelse vi-
ser de talrige korte afsnit og de lange overordnede 
tværgående afsnit.

Mange elever, studerende og kursister vil sikkert 

fagbøger

tid og kronologi

Af Henrik Smedegaard Larsen, bog 
60 sider
lUftballoner

Af Rigmor Kappel Schmidt, bog 
280 sider
danske koloniHistorier fra 
sUkkerrør til skipper mix

Til denne grundbog hører også anto-
logien med historiske kilder mm til.
Af Anne Mette Finderup m.fl., bog 
223 sider og 168 sider
grænseløst?

Af Dorthe H. Mikkelsen, bog 171 
sider
dannelse og digital kUltUr

Af Kirsten Dal Wellendorph, bog 
106 sider
ks-bogen

Af Maria Madsen m.fl., bog 332 sider
formålsdreVet Uddannelse og 
UnderVisning

Af Thomas R.S. Albrechtsen, bog 
188 sider
billedkUnst

Af Rachel Zachariassen og Elin 
Østergaard, bog 516 sider
modstandsbeVægelsen

Af Jakob Sørensen, bog 216 sider
101 metoder

Af Annette Hildebrand Jensen og 
Helle Kloppenborg, bog 272 sider
det morderne gennembrUd 
#metoo

Af Maja Bødtcher-Hansen og Susan 
Mose, bog 93 sider
fagdidaktik i religion

Af Stig F. Sørensen, Frydenlund
spejlVendt

Af Anne Klein, bog 85 sider

Redaktionen har modtaget 
følgende bøger. Nogle af dem vil 
blive anmeldt i kommende numre 
af Uddannelsesbladet.
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finde det meget positivt med de mange tekster, 
hvoraf flere nu for første gang bliver tilgængeli-
ge på dansk. De belyser vældig godt forbindel-
serne, forskelle og paralleller mellem de tre ci-
vilisationer gennem tiderne.

Teksterne ledsages ofte af mange gode og 
yderst relevante fotografier – ofte med tanke-
vækkende vinkler som for eksempel bogens 
forside med en lille dreng i det indre Kina med 
en cola i hånden...

Brylds store pædagogiske erfaring kommer 
også til udtryk gennem de talrige landkort, som 
på bedste vis supplerer teksterne. Her skal dog 
nævnes en enkelt anke: Flere af de gode land-
kort er gengivet i meget lille størrelse, som for 
den utrænede læser kan gøre det svært at se 
detaljerne! Desto mere slående er det, at der 
ofte er halve tomme sider mellem de enkelte 
afsnit. Desuden mangler oplysninger om en-
kelte detaljer på landkortene, for eksempel side 
107, hvor læseren i billedteksten ikke får infor-
mation om de markerede byer, og først i selve 
teksten finder man forklaringerne. Her svigter 
forlagets konsulent.

En tilsvarende anke drejer sig om side 267 
om afkolonisering i det tidligere så store briti-
ske Indien, som opnår selvstændighed i 1947. 
Det nuværende Bangladesh fik dog først 1971 

sin egentlige frihed fra det tidligere Pakistan, 
som omfattede både det nuværende Pakistan 
– lig med Vestpakistan – og det daværende 
Østpakistan. Det burde fremgå af det i øvrigt 
glimrende afsnit og af det tilhørende landkort.

Denne kompakte bog henvender sig med sin 
store bredde primært til STC, HF og HHX på 
B- og A-niveau, men vil udmærket kunne ind-
gå på andre niveauer og i en række forskellige 
faglige sammenhænge.

Bogen rummer desuden en vældig nyttig 
billedliste. Til gengæld svigter man eleverne 
ved ikke at udstyre bogen med et nødvendigt 
stikordsregister til en bog på 436 sider.

Disse anker kan dog på ingen måde ændre 
ved det forhold, at vi med denne gedigne bog 
har fået en særdeles kvalificeret grundbog til 
historien efter 1500.

Som sædvanligt hos Systime fås bogen også 
som iBog med adgang til talrige arbejdsspørgs-
mål, illustrationer, opgaver, yderligere tekster 
samt ikke færre end 126 ordforklaringer og 
fem videoklip.

Forfatteren fortjener særdeles megen ros 
for denne fremragende undervisningsbog, som 
også vil kunne hjælpe andre læsere, der gerne 
vil vide noget mere om denne periode.

På den ene side skal også forlaget have ros 

for at støtte denne udgivelse på et næsten over-
svømmet marked, men på den anden side ople-
ver læseren flere gange en lapsus hos forlags-
konsulenten.

Summa summarum: Bogen anbefales på det 
varmeste og fortjener meget stor udbredelse i 
de danske ungdomsuddannelser.

Ole Fournais

feedback og refleksion

Af Michael Thing, Uffe Agergaard Hansen, 
Christian Bande Korsgaard, Carsten Iskov 
Kapp og Jens Jakob Horsholt, Forlaget Sy-
stime, 81 sider, 120 kroner plus moms. Fås 
også som iBog. IBog giver desuden adgang 
til 10 video-eksempler på feedback og seks 
eksempler på elevtekster.

    
I”Feedback og refleksion - ca-
sestudier fra gymnasiet og 
HF” henvender sig til lærere, 
der har mod på at udfordre 
mere eller mindre tilfreds-
stillende vaner i klasseværel-
set.  I dette tilfælde at ekspe-

rimentere med den traditionelle form for elev-

Det faglige indhold og valg af destination går hånd i hånd. 
Vi kender de faglige muligheder på destinationerne og 
med et stort kontaktnet over alt i Europa, kan vi tilbyde et 
skræddersyet program til netop jeres studietur.

Vi sætter fokus på studieturens 
centrale omdrejningspunkt 
– det faglige indhold

Med 15 års erfaring i at arrangere studierejser tilbyder vi:

 ٚ Skræddersyede studierejser over alt i Europa
 ٚ Stort fagligt program på de fleste destinationer
 ٚ samme rejsekonsulent fra start til slut
 ٚ Altid konkurrencedygtige priser

Kontakt os på telefon 44 94 60 90  
eller send os en email på  
info@grupperejsebureauet.dk 

– vi sidder klar til at hjælpe dig.

Få inspiration og 
hent vores faglige 

katalog online!
grupperejsebureauet.dk

Den 
faglige guide

inspiration til studieturens  
faglige indhold



38 Uddannelsesbladet 04 / 2019

anmeldelser

produktion af større opgaver og dertil hørende 
indsats med at rette og forbedre indholdet.

Alle bogens tilbud om en ny didaktik på det-
te pædagogiske tema medfører nye roller og nyt 
ansvar for både elever og lærer. Derfor er det 
også godt, at grundlaget for det hele fastslås 
allerede i bogens introduktion:

“Mange lærere har måske en frygt for, at ele-
verne ikke gider. Vores oplevelse er, at de fak-
tisk HAR lyst til at lave noget, når man sætter 
de rigtige rammer op.  Så måske tvinger vi i for 
høj grad eleverne ind i en passiv rolle som mod-
tagere af noget, frem for at skabe de rette betin-
gelser for at de kan udvikle deres faglige blik og 
stemme i trygge rammer og i samspil med både 
lærere og klassekammerater?”. 

Og videre ”… de fem cases (i bogen) er såle-
des eksperimenter og forsøg på at undersøge, 
om der sker noget andet læringsmæssigt, når 
man inddrager feedback på forskellig vis. Un-
dersøgelserne er ikke videnskabelige, men byg-
ger på vores refleksioner som lærere over for-
søgene samt refleksioner fra deltagende elever, 
som vi interviewede i forbindelse med forsøge-
ne… Vores oplevelse er, at feedback kan give et 
nyt perspektiv på, hvordan man kan forstå un-
dervisning og læring, og at det kan bidrage med 
noget positivt”.

En knivskarp vekselvirkning mellem fag-
lige visioner, planlægning, praktisk udførel-
se og alle deltageres feedback udgør en solid 
akse i alle de beskrevne cases i bogen. Den år-
vågne læser vil få links til både Kants teorier 
om dannelse, gamle dages sidemands-under-
visning i de små landsbyskoler og 1970’ernes 
læringsspiraler.  En lang varieret skolehistorie.

Men alt i alt MÅ denne bogs forståelse af 
læring være enhver lærer/elevs glade drøm 
om engageret, produktiv og anvendelig un-
dervisning. Således melder undertegnede kri-
tiske læser, at skolens ideal for dannelse anes 
i horisonten. 

I forfatternes gennemgang af undervis-
ningsforløb præsenteres nogle få kernebegre-
ber som ”læringskredsløb”, ”læringsprodukt” 
og ”læringsdokument”. Forståelse af disse be-
greber træder tydeligt frem ved læsning om, 
hvordan de indgår i casene.

”Feedback og refleksion” indeholder der-
udover en række forslag til, hvordan feedback 
kan indgå som en frugtbar del af selve under-
visningsforløbet og derved blive en større del 
af det samlede udbytte af læringen.  Med både 
lærere og elever som aktive, produktive med-
virkende.

For al læring forandrer den enkelte elev, 

men ikke nødvendigvis på samme måde, som 
den forandrer eleven, der sidder ved siden af. 
Det er altid den enkelte elevs læring, der er i 
centrum, som det fastslås på side 33.

Bogen indledes med et kapitel med spørgs-
målet ”Feedback – hvorfor og hvordan?” Her-
under et afsnit om ”Den ændrede lærerrol-
le”.  Herefter følger i en sjældent set klar, mål-
rettet og vedkommende tekst:

•   Videorespons og refleksionsskrivning
•   Læringsdokument – et grundlag for 

feedback
•   Vlogging – et lærings- og refleksions-

redskab
•   Peer response – et elevsamarbejden-

de feedback
•   Eksempler på feedback-samarbejde i 1.g
•   God feedbackpraksis.
Både sprog og indhold i denne bog virker 

smittende og spændstigt.  Her er inspiration 
og stof til eftertanke på mange planer. Dele af 
stoffet er lige til at kopiere i læserens egen un-
dervisning.  Andet vil kunne bidrage til bredere 
diskussioner og overvejelser af, hvordan indivi-
det/eleven til enhver tid opnår ny erkendelse.

Marianne Bindslev

Stiftende generalforsamling for sektionen for FGU-ansatte

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse har som konsekvens af oprettelsen af  
FGU-institutionerne besluttet at oprette en sektion for lærere m.fl. ved FGU.

Der indkaldes til stiftende generalforsamling med det formål at få oprettet sektionen,  
valgt repræsentanter til bestyrelsen og få fastlagt et arbejdsprogram 

mandag den 7. oktober kl. 16.30 – 18.30 
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 

Generalforsamlingen er for alle medlemmer af sektionen, hvor alle medlemmer har stemmeret.  
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forslag fra sektionens medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal  
indsendes til forbundets sekretariat senest 7. september.

Senest mandag den 23. september vil materialet til generalforsamlingen blive lagt på  
forbundets hjemmeside. 

Du kan læse dagsorden og tilmelde dig på www.uddannelsesforbundet.dk/arragementer 



FGU er en helt ny uddannelse med egne fag og faglige mål.

Eleverne fortjener en frisk start, og lærerne fortjener at have de 
bedst mulige forudsætninger for at skabe en ny, fælles faglighed.

Derfor udvikler vi et helt nyt, digitalt materiale, hvor teori bliver 
forankret i praksis, og hvor du både kan arbejde med faglige mål  
og reelle produktioner – og samtidig holde fokus på elevernes 
dannelse og trivsel.

Se mere om det nye materiale på fgu.gyldendal.dk, og hør  
hvordan de går den nye FGU i møde på produktionshøjskolen 
Klemmenstrupgård.
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Er du klar 
til FGU?

Helt nyt 
materiale 
på vej!
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”Det er få elever, der som udgangspunkt er 
begejstrede for at arbejde med en portfolio. 
For at give eleverne et stærkere tilhørsforhold 
til portfolien, er det en god ide at personliggøre 
den. Lad dem skrive om det, der optager dem.”
 - Søren Lindskrog

Pase og Portfolio til FGU
Til fagene DANSK og DSA har vi udviklet en komplet 
grundbog til alle niveauer på FGU. Grundbogen er et helt 
nyt praksisrettet materiale, hvor eleverne lærer at arbejde 
kvalificeret med produkter til deres arbejds- og præsenta-
tionsportfolier - og i overensstemmelse med bekendtgørel-
sens krav om samarbejde med værksteder og kantiner.

12 praksisrettede genrer, øvelser, og nyttige vejledninger 
støtter både lærere og elever i at arbejde fagligt og diffe-
rentieret med portfolioarbejdet.

Portfolio til FGU sikrer alle en god start på det nye skoleår.

Til faget PASE har vi udviklet 3 hæfter om privatøkonomi, 
arbejdsmarkedet og kommunikation. Eleverne lærer 
blandt andet, hvad det vil sige, når udgifterne løber løbsk, 
når budgettet ikke holder, og hvorfor alle ikke betaler det 
samme i skat. De lærer også, hvem der bestemmer deres 
løn, og om de skal arbejde gratis under deres oplæring. 
Eleverne bliver klogere på, hvad man kan skrive på de soci-
a l e medier: må man fx skrive at ens arbejdsplads er en 
rådden fuskerbiks, må man svare på kunders mails med 
smileys, og hvad gør man, hvis kollegaens pranks går over 
stregen?

Spørgsmålene er mange, når man som ung skal prøve 
kræfter med arbejdsmarkedet og voksentilværelsen.

Pasehæfterne guider eleverne sikkert gennem de mange 
spørgsmål og flere til.

Klar til
FGU

På Alfabeta har vi i mange år udviklet materialer til dansk 
og dsa til unge voksne. Se mere på alfabetaforlag.dk
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