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Hver femte  
faglærte læser  
videre

Omkring 20 procent af de faglærte, som blev 
uddannet i 2011, begyndte en videregående 
uddannelse inden for fem år. Flest faglær-
te, der er uddannet inden for strøm og elek-
tronik, kontor og handel samt grafiske ud-
dannelser, læser videre. Her er andelen tæt 
på 30 procent.

Blandt metaluddannede er det cirka 20 
procent, der læser videre. De typiske uddan-
nelser, som de faglærte begynder på, er inden 
for økonomi, social- og sundhedsområdet el-
ler industri og mekanik. Det viser en under-
søgelse, som AE (Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd) har foretaget for Dansk Metal.

kort nyt Af  Inge Gleerup

af de 21-64-årige flygtninge og familiesam-
menførte til flygtninge var i beskæftigel-
se efter tre års ophold i Danmark i slutnin-
gen af 2018. Det er en markant stigning på 
tre år, da 20 procent af flygtninge var i job i 
slutningen af 2015. Tallene stammer fra In-
tegrationsbarometeret.dk. Her fremgår det 
også, at langt flere mænd end kvinder har et 
job. Blandt kvinderne var det knap 19 pro-
cent, som havde et job i slutningen af sid-
ste år, mens omkring 57 procent af mænde-
ne var i arbejde.  

Nej til undervisning  
som handelsvare 
Afprofessionalisering, styring inspireret af New Public Management, 
udbud af uddannelser. Disse tendenser er ikke kun trends i Danmark, de 
er internationale udfordringer. Det kom frem under diskussionerne på 
verdenskongressen Education International i slutningen af juli i Bang-
kok, hvor Uddannelsesforbundet deltog sammen med de øvrige danske 
underviserorganisationer. I alt deltog lærere fra 171 lande i kongressen 
for at blandt andet at bakke op om den internationale lærerorganisations 
arbejde. For eksempel ønskede lærerorganisationerne fra EU og Austra-
lien, at salg af undervisning ikke må indgå som en del af handelsaftaler. 

Fra ABC til WWW
De digitale læremidler er på kort tid blevet en stor del af moderne un-
dervisning, men der er ikke meget moderne over måden, de er skruet 
sammen på. Det handler for meget om de teknologiske muligheder og 
for lidt om de didaktiske, når undervisningen bliver digitaliseret i Dan-
mark. Det skriver flere forskere fra DPU, Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet, i magasinet Asterisk.  

Du kan læse mere online på http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk/

43% 
Få op til 25.000 kroner  
til efteruddannelse
Til september åbner Den Statslige Kompetencefond for ansøgninger til 
de 172 millioner kroner, der over de næste to år skal omsættes til blandt 
andet kurser og efteruddannelse for statens ansatte. Alle, der er ansat på 
en statslig arbejdsplads – for eksempel EUD, VUC, FGU og AMU, kan 
søge om penge fra Den Statslige Kompetencefond. Fonden er en del af 
overenskomstaftalen fra 2018 og dækker de omkring 187.000 statsan-
satte, der er omfattet af aftaler og overenskomster i den statslige sektor. 
Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kroner per år per ansøger, 
men arbejdspladsen skal også betale. Det kan for eksempel være i form af 
udgifter til dækning af arbejdstid, der søges om støtte til. Ansøgninger til 
Den Statslige Kompetencefond skal både godkendes af dig og din leder. 

Læs mere her https://kompetenceudvikling.dk/
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AUGUST 2019

styrk Uddannelse  
og mindsk UligHeden
Velkommen til en ny regering og forhåbentlig vel-
kommen til en ny prioritering af uddannelsesind-
satsen.

I Uddannelsesforbundet har vi med glæde læst 
forståelsespapiret, som Socialdemokratiet, SF, En-
hedslisten og Radikale Venstre i fællesskab har ud-
arbejdet. Vi glæder os til samarbejdet om, hvordan 
intentionerne herfra kan blive omsat til virkelighed.

Vi skal have uddannelse tilbage som et højprio-
riteret område. Uddannelse til alle og til alle tider. 
Vi skal simpelthen tilbage til den tid, hvor vi i Dan-
mark så og brugte uddannelse som et fordelingspo-
litisk redskab – en vej til at fjerne eller mindske sam-
fundsmæssige uligheder.

Derfor er Uddannelsesforbundets klare opfor-
dring til børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil, at der skal satses massivt på 
voksen- og efteruddannelsesindsatsen til de kort-
uddannede. De er blevet overset gennem de senere 
år, og en række af tilbuddene er eller er i gang med 
at blive udhulet.  

I 2009 var der over en million kursister på AMU-
kurserne. Sidste år var det tal mere end halveret. Der-
for er der behov for at få sat turbo på for at få vendt 
den udvikling. 

De ordblinde skal igen have den kompenserende 
undervisning, der skal til, for at de – trods deres han-
dicap – kan fungere godt i vores samfund og på ar-
bejdsmarkedet. 

FVU-tilbuddet skal udbredes yderligere. 
Der skal være tilstrækkelig økonomi til, at VUC’s 

almene tilbud på grundlæggende niveau er tilgæn-
geligt i alle dele af landet. 

Og så skal vi have fundet en vej til at få de voksne 
tilbage på erhvervsuddannelserne. Det er jo ikke 
på grund af et manglende uddannelsesbehov, at de 
voksne som et trylleslag forsvandt fra erhvervssko-
lerne, da reformen trådte i kraft i 2014.

Det er ikke gratis ønsker. Og det er ikke tilstræk-
keligt at afskaffe omprioriteringsbidraget. Hvis re-
geringen vil en anden vej, hvor der satses på at få alle 
med – også dem, der havde meldt fra i første omgang 
– ja, så koster det.

Med regeringsdannelsen blev det også besluttet, 
at den indførte deltagerbetaling på Danskuddan-
nelse for voksne indvandrere skulle sættes ned ”til 
et rimeligt niveau”. Et godt og gratis råd til udlæn-
dinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye er 
at fjerne den helt. Vi har ikke råd til, at der er bor-
gere i Danmark, der på grund af deltagerbetaling fra-
vælger eller forhindres i at lære vores sprog. Vi har 
brug for, at alle taler et godt dansk og indgår i vores 
arbejdsstyrke. 

Desuden er der behov for, at Mattias Tesfaye 
stopper det udliciteringscirkus, der år for år for-
ringer dansk uddannelsestilbuddet. Lad os i stedet 
få en finansieringsmodel, som den vi kender fra re-
sten af uddannelsesområdet. Det vil give arbejdsro 
til at levere den kvalitet, som der i den grad er behov 
for på området.

Vi ser frem til samarbejdet med den nye regering, 
og vi glæder os til at se, hvordan de uddannelsespoli-
tiske områder tænkes prioriteret, når vi ser regerin-
gens forslag til finanslov for 2020 engang i september.

Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
Uddannelses- 
forbundet
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tal kan Sige meget, men også dække over de egentlige historier. 
For er sygefraværet blandt lærerne på AVU, FVU, EUD og AMU 
gået lidt ned, fordi arbejdsmiljøet er blevet bedre? Er sygefravæ-
ret blevet mindre, fordi de langtidssyge er blevet fyret, så de ikke 
mere figurerer i tallene? Eller er forklaringen, at de tilbagevæ-
rende lærere ikke tør melde sig syge af angst for at blive fyret el-
ler give ekstra arbejde til kollegerne? Næstformand i Uddannel-
sesforbundet Morten Bay siger:

- Det, jeg hører ude fra institutionerne, er ikke, at niveauet 
for sygefravær er blevet lavere, arbejdspresset mindre eller ar-
bejdsmiljøet bedre. Og det ærgrer mig, at der ikke er sket mere. 
Vi snakker om en periode, hvor institutionerne simpelthen ikke 
har taget sygefraværstallene alvorligt. 

En særkørsel fra Moderniseringsstyrelsen for Uddannel-
sesforbundet viser, at de statsansatte lærere på henholdsvis 
AVU-, FVU-, EUD- og AMU-området har haft lidt færre fra-
værsdage på grund af sygdom i 2018: 10,5 fraværsdage mod 10,9 

StatSanSatte 
lærereS Syge
fravær Stadig i top

Sygefraværet blandt lærere ansat i staten er stadig langt højere end 
gennemsnittet for alle statsansatte. Og selv om det er faldet en smule, er det 
svært at gennemskue, om det dækker over en positiv eller negativ udvikling.

A F  A F  D o r T h e  P l e C h i n G e r

i 2017. Men dels viser tallet, at lærerne i gennemsnit er mere end 
to dage mere syge om året end den samlede gruppe af statsan-
satte, der i gennemsnit var syge 8,1 sygedage i 2018. Dels er tal-
let for korttidssygedage hos VUC-lærerne gået en anelse op. Og 
endelig er det svært at sige, hvad der præcist ligger under el-
ler bag ved tallene, for Morten Bay tror, at de skjuler en meget 
blandet fortælling.

Fyret – og fjernet fra statistikken?

Morten Bay tror, at der i sygefraværstallet kan gemme sig af-
skedigelser af langtidssygemeldte. Det er svært at dokumentere 
sort på hvidt, erkender han, men det er sket, at de interne syge-
statistikker tages med i vurderingerne i afskedigelsesrunder.

I Uddannelsesforbundets forhandlingsenhed har man ikke 
statistik på, hvor mange langtidssygemeldte lærere, der er rø-
get med i de store besparelsesrunder på EUD-området efter 
2014-2015. Men her er der ingen tvivl om, at de højere tal fra 

Fraværsdage ekskl. langtidsfravær
Langtidsfravær
Fraværsdage i alt

2015 2016 2017 2018
0
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12

sygefravær samlet for eUd, amU og VUC
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MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin

En grundbog til undervisningen i dansk på midtvejs niveau.
 
Bogen er primært beregnet for sprogskolernes DU3 modul 3 eller tilsvarende forløb og er en  
efterfølger til de populære grundbøger: ’På vej til dansk’ og  ’Videre mod dansk’.

Bogen opfylder ministeriets mål for modulet og placerer sig i forhold til ’Den Fælles Europæiske 
Referenceramme for Sprog’ midtvejs mellem Waystage (A2) og Treshold (B1).

Emnemæssigt er der i bogen fokus på mødet med dansk kultur, som den kommer til udtryk 
i hverdagen samt på dansk højskole- og foreningskultur. Der er desuden fokus på kendskab 
til det danske arbejdsmarked og på arbejdssøgning og arbejdspladskultur. Bogen indeholder  
ligeledes et afsnit om ’smalltalk’ som hjælp til den uformelle snak i hverdagen, som ofte kan  
være en udfordring - også for folk, som i øvrigt har et nogenlunde velfungerende sprog.

Sprogligt lægger bogen sig i forlængelse af ’Videre mod dansk’, og sproget herfra udvides,  
nuanceres og videreudvikles trin for trin. Der arbejdes i bogen med alle færdigheder: læsning, 
lytning, skrivning og udtale. Herudover arbejdes der eksplicit med grammatik som støtte for 
udviklingen af et korrekt sprog.

Supplerende materialer:

Lydfiler: Bogens tekster er indtalt med henblik på selvstændig træning af udtale og lytteforståelse. 
Lydfilerne hentes frit på: www.synope.dk.

Projektorsider og repetitionskort: I tilknytning til bogens kapitler tilbydes supplerende  
projektorsider og repetitionskort. Disse giver mulighed for andre måder at arbejde med stoffet 
på og hentes frit på forlagets website.

Rettenøgle: Som hjælp for selvstændigt arbejde er der udarbejdet en rettenøgle. Også den kan 
frit hentes på forlagets website. Lisbet Thorborg

   Mayanna J. Riis

108734_cover_midtvejs til dansk_.indd   1 18/05/18   09:56
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Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3
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På vej til dansk – trin for trin
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Midtvejs til dansk – trin for trin
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FREMSTILLING

DANSK  
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Alle bøger er velegnede ved klasseundervis-
ning, differentieret undervisning, selvstændigt 
arbejde, par- eller gruppearbejde.

Læs mere på www.synope.dk
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tidligere år har afspejlet dette forhold: 
Det kan være så belastende for folk at 
være i en fyringsrunde, at de sygemelder 
sig. Og dét, at fraværstallet nu er gået lidt 
ned, kan skyldes, at de ikke mere befinder 
sig på arbejdspladserne.

- Det er også en udfordring. Når ar-
bejdspresset er stort, man er nogle mænd 
nede, og en arbejdsgiver ikke kan få en 
tidshorisont for, hvornår en sygemeldt 
kan vende tilbage, kan man som arbejds-
giver være nødt til at tage beslutning om 
at fyre vedkommende – også af hensyn til 
alle de øvrige medarbejdere, siger Morten 
Bay og tilføjer:

- Men man må ikke tro, at sygdom-
mene så forsvinder. Det er kun instituti-
onen og arbejdsmiljøet, der er værktøjet 
til at løse sygestatistikkerne. Det hjælper 
ikke i længden at skifte en medarbejder 
ud, hvis arbejdsmiljøet og arbejdstem-
poet er det samme.

Usynlige sygedage

I tallet for korttidssygemeldte, der samlet 
er gået lidt ned, kan der gemme sig nogle 
skjulte sygedage, mener Morten Bay. For 
presset på skoler er som nævnt ikke ble-
vet mindre – og det er presset på kolle-
gerne efter afskedigelsesrunderne der-
for bestemt heller ikke. 

- Hvis man afskediger de sygemeldte, 

DIN FGU-PAKKE
– adgang til 25 iBøger®

Med Systimes FGU-pakke får I adgang til alle FGU-relevante materialer. 
Udgivelserne kan også købes enkeltvis. 

PRØV Systimes 
FGU-pakke  

– kvit og frit – 
frem t.o.m.  

1. november.

I løbet af efteråret udvikler vi en række grydeklare forløb, der indtænker den praktiske vinkel 
og som er bygger på udgivelserne i FGU-pakken.

iForløb
– dine grydeklare forløb

Læs mere på fgu.systime.dk

Kommer 
efteråret 

2019

skaber man et psykologisk pres på kol-
legerne. Derfor tror jeg, man skal over-
veje, om tallene dækker over noget, man 
kan kalde usynlige eller skjulte sygedage. 
Mange går på arbejde, selv om de er syge, 
fordi de er bange for at blive kaldt til sam-
tale eller har dårlig samvittighed over for 
de tilbageværende kolleger. Der er ikke råd 
til på skolerne at indkalde vikarer, siger 
han og tilføjer:

- Jeg har hørt om enkelte, der har meldt 
deres egen sygdom som barns sygdom el-
ler har taget afspadseringsdag, fordi de er 
syge. Det, synes jeg, er dybt problematisk.

stigning hos aVU- og FVU-lærerne

For AVU- og FVU-lærerne på VUC er der 
en lille stigning fra 2017 til 2018. Tallet 
på korttidsfravær på grund af sygdom er 
steget fra 5,6 dage til 5,7. Her kan gemme 
sig en forklaring som de store forandrin-
ger på VUC på grund af FGU. Det har be-
tydet lang tids usikkerhed om ansættel-
ser og vilkår:

- Og der kan sagtens være nogle, der 
har været nervøse for en fremtid med så 
stor usikkerhed i hele institutionsformen. 
Det er klart, at i en institution, der er un-
der kæmpe forandringer – også struktu-
relle – vil tallene have mange historier, 
siger Morten Bay.

Uanset hvilke forklaringer eller histo-

 Hvad kan man gøre?

Hvis man reelt vil sænke sygefraværet, er der 
kun én vej at gå for en arbejdsplads. Det er at 
skabe en god institution med et godt arbejds-
miljø. Og det har man ifølge næstformand i Ud-
dannelsesforbundet Morten Bay nogle gode 
værktøjer til.

Dels har de enkelte skoler selv samme mulig-
hed for at trække sygestatistikkerne ud som 
Moderniseringsstyrelsen. Og det bør de gøre 
for at diskutere i samarbejdsudvalget og TRIO-
samarbejdet, hvordan man skal håndtere syge-
fraværet. Ansvaret bør ifølge Morten Bay læg-
ges længere ud i organisationen – til den nær-
meste leder, der har personaleansvar, så dia-
logen kommer tættest muligt på problemet og 
dér, hvor det kan løses.

- Målet for TRIO-samarbejdet er at skabe en 
god dialog og en forståelse for, at vi har et fælles 
mål – en god arbejdsplads. Det skal være et godt 
sted at være for alle dem, der arbejder der, si-
ger Morten Bay med henvisning til TRIO-sam-
arbejdet mellem tillidsrepræsentant, arbejds-
miljørepræsentant og ledelse og tilføjer, at sy-
gefraværsstatistikkerne hverken skal bruges 
til at kontrollere eller slå hinanden oven i ho-
vedet med, men til at få den professionelle dia-
log om, hvordan man bedst håndterer arbejds-
miljøet sammen. 

Morten Bay peger også på det tilbud om Profes-
sionel Kapital, PK, som Uddannelsesforbundet 
har til VUC- og erhvervsskolerne. 

- Og her har vi nu fået den fulde model. Det vil 
sige, at også APV’en er med i pakken til Profes-
sionel Kapital, så skolerne ikke skal betale for 
to indsatser på området. Der er eksempler på, at 
professionel kapital kan nedsætte sygefraværet 
og bringe en skole fra underskud til overskud.

rier, der ligger bag tallene, peger Morten 
Bay på, at alle parter har en gevinst ved 
at få sygedomsfrekvensen langt mere 
ned. For institutionerne en økonomisk 
gevinst, og for medarbejderne rent triv-
selsmæssigt:

- Man skal være glad for at gå på ar-
bejde. Og institutionen er nødt til at lave 
nogle forhold, hvor tempo og opgave hæn-
ger sammen, og hvor arbejdsmiljøet er 
godt, så det er rart at være der, siger han. • 

Antal medarbejdere Antal medarbejdere med langtidsfravær
pct. af langtidssyge som del af sml. fravær

20112010 20152012 20162013 20172014 2018
0

2.000

4.000

6.000

8.000

langtidssygemeldinger per antal medarbejdere eUd, VUC og amU-området



DIN FGU-PAKKE
– adgang til 25 iBøger®

Med Systimes FGU-pakke får I adgang til alle FGU-relevante materialer. 
Udgivelserne kan også købes enkeltvis. 

PRØV Systimes 
FGU-pakke  

– kvit og frit – 
frem t.o.m.  

1. november.

I løbet af efteråret udvikler vi en række grydeklare forløb, der indtænker den praktiske vinkel 
og som er bygger på udgivelserne i FGU-pakken.

iForløb
– dine grydeklare forløb

Læs mere på fgu.systime.dk

Kommer 
efteråret 

2019
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kommUnalt 
sprogCenter er 
bedst til prisen

En analyse af danskuddannelserne i Høje Taastrup Kommune viser, at det 
kommunale sprogcenter er konkurrencedygtigt, hvis man bruger de rene 
priser for danskuddannelse og karakterparameteret. Derfor har Høje-Taastrup 
Kommune besluttet at beholde et selvstændigt kommunalt sprogcenter.

A F  D o r T h e  P l e C h i n G e r  /  M o D e l F oTo :  M i k k e l  Ø S T e r G A A r D

gelses- og virksomhedsrettet danskun-
dervisning. 

Og konklusionen og anbefalingen fra 
denne analyse er altså, at den tredje mo-
del – at lade sprogcentret forblive på kom-
munale hænder – bedst kan svare sig.  

giver stof til eftertanke

Analysen viser, at hvis man skræller de 
øvrige integrationsudgifter væk og sam-
menligner på den rene udgift til danskun-
dervisning, er kommunens eget sprogcen-
ter konkurrencedygtigt. Det forklarer le-
deren af sprogcenteret, Henrik Broe, på 
følgende måde:

- Vi har haft historisk høje takster, 
fordi vi blandt andet også er indgået i an-
dre integrationsarbejder i kommunen. De 
har ligget som en del af taksterne. Analy-
sen viser, hvad det i virkeligheden koster, 
hvis det kun handler om selve danskun-
dervisningen.

Han tilføjer, at de andre takster – for 
eksempel udlejning af sproglærere til 10. 
klasse, rådgivning til daginstitutioner, 
skoler og lignende – nu fremover skal kon-
verteres på andre måder.

Og det bør give stof til eftertanke, me-
ner Jørgen Fick Andersen, der er formand 
for sektionen af lærere i dansk som an-
detsprog:

- Det er faktisk interessant, at endnu en 

høje-taaStrup Sprogcenter forbli-
ver på kommunens egne hænder. Det er 
besluttet i byrådet, efter at en analyse af 
danskuddannelsestilbuddet til voksne 
sprogkursister har vist, at det kommu-
nale sprogtilbud er konkurrencedyg-
tigt. Og det hilses med glæde af lederen 
af sprogcentret, Henrik Broe:

- Det har vi arbejdet på, og det giver 
mening, siger han.

Baggrunden for kommunens analyse 
er dog lige så dyster, som den er gene-
rel for alle landets sprogcentre. Man er 
presset på antallet af kursister og øko-
nomi. Dels kan man mærke, at der kom-
mer færre flygtninge og indvandrere til 
landet, og dels er omfanget af såkaldte S-
kursister – selvforsørgende kursister – 
faldet voldsomt, efter at kursisterne nu 
selv skal betale for at lære dansk. Oveni 
slår ændringen af måden, som staten re-
funderer udgifterne for danskuddannelse 
på til kommunerne samt nedsættelserne 
af taksterne, for alvor igennem. Høje-
Taastrup Kommune har derfor forsøgt 
at finde en måde at køre sprogtilbuddet 
mere fremtidssikret på og har undersøgt 
tre modeller: En samarbejdsmodel med 
andre sprogcentre i området, en udlicite-
ring til en privat aktør, og et fortsat kom-
munalt sprogcenter, men med et øget fo-
kus på og en opprioritering af beskæfti-

kommune siger, at ”det kan vi lave lige så 
billigt selv”. Det kan være, at det får nogle 
lokalpolitikere andre steder i landet til at 
tage det med i overvejelserne, når de ta-
ler om udlicitering, siger han.
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et sprog, som kommunerne forstår

Ét er at være konkurrencedygtig på pri-
sen, noget andet er, hvordan man kan 
måle, hvilken kvalitet man får for pen-
gene. Her har Høje-Taastrup Kommune 
i sin analyse valgt at bruge det parame-
ter, som er tilgængeligt fra officielt hold – 
nemlig karaktergennemsnittet. Det bru-
ger Udlændinge- og Integrationsmini-
steriet selv i ministeriets Integrations-
barometer. 
Helle Gransgaard, der som konsulent i 
Høje-Taastrup står bag kommunens ana-
lyse, forklarer i en mail, at man har holdt 
dette karaktergennemsnit op mod gen-
nemførelseshastighed/antal undervis-
ningslektioner – ”som også relaterer sig 
til pris”. Eller med andre ord: karakterer 
i forhold til, hvor mange timer per modul.

Derudover har man kigget på karak-
tergennemsnit i forhold til sammensæt-
ning af kursisterne på holdene for at have 
et reelt sammenligningsgrundlag ”base-
ret på den gruppe af kursister, der findes 
på Høje-Taastrup Sprogcenter”. 

Også på dette parameter klarer Høje-

 Historiske takster

•  Refusionsordningen på danskuddannelses-
området blev ændret i 2017. Det betød, at 
kommunerne ikke mere får refunderet ud-
gifterne til området direkte, men får penge 
via bloktilskuddet – i realiteten i konkurren-
ce med de øvrige kommunale opgaver. Der-
udover blev der samtidig indført brugerbe-
taling for selvforsørgende kursister, så det 
nu kun er kursister, der er omfattet af inte-
grationsloven. Det vil sige flygtninge og ind-
vandrere – som kommunerne får dækket en 
mindre del af udgifterne til danskuddannel-
se for. De udgør kun en lille – og stadig min-
dre – del af kursisterne.

•  I realiteten har det hidtidige refusionssystem 
dog ikke altid afspejlet den reelle udgift ved 
at drive danskuddannelse, som tilfældet fra 
Høje-Taastrup viser. Det har blandt andet be-
tydet, at kommunens eget sprogcenter har 
fremstået med en så høj pris, at det ikke har 
været konkurrencedygtigt i en udbudsrunde. 

•  For Høje-Taastrup Kommunes vedkommen-
de har man nu genberegnet prisen, så den af-
spejler en reel kostpris. Tallene for både pris 
og karaktergennemsnit er de seneste fra In-
tegrationsbarometeret fra 2017: Hvor man-
ge kursister var der i 2017 (seneste tal), hvor 
mange lærere har man brugt til opgaven, og 
hvad har de kostet? Det vil sige, at disse tak-
ster nu afspejler de faktiske udgifter ved at 
drive danskuddannelse i kommunen.

Taastrup sig i konkurrencen med de øv-
rige udbydere.

Men kan man bruge karaktergennem-
snit som målestok for kvalitet? Det me-
ner Michael Nørregaard, der er partner i 
firmaet Danskuddannelse.dk, godt, man 
kan forsvare. Blandt andet fordi det er 
nemt at kommunikere ud fra.

- Det er noget, kommuner kan forstå 
og forholde sig til, siger han og forklarer, 
at problemet med danskuddannelsesom-
rådet er, at der er så få i kommunerne, der 
har detailviden, når de skal beslutte ud-
bud på området: 

- Så i min optik bliver de rundforvir-
rede, hvis man giver dem tre eller fem pa-
rametre for kvalitet. Jeg skal ikke gøre mig 
klog på, om karaktergennemsnit er det 
bedste parameter, men det er i hvert fald 
ét parameter, siger han, hvis firma er råd-
giver for kommuner i forbindelse med ud-
bud. Og i den forbindelse har han specia-
liseret sig i at lave øvelsen med at beregne 
karaktergennemsnit for de forskellige ud-
bydere, så kommunen kan sammenligne.

Jørgen Fick Andersen fra sektionen af 
lærere i dansk som andetsprog i Uddan-
nelsesforbundet mener dog, at et karak-
tergennemsnit skal tages med et gran salt:

- Der foregår en massiv nedgradering af 
kursisterne til et lavere danskuddannel-
sesniveau, og det påvirker jo selvsamme 
karaktergennemsnit, siger han om denne 
”trafik”, hvor man placerer kursister på et 
lavere niveau for at hive karaktererne op.

en stakket frist?

I Høje-Taastrup er der nu ro på sprog-
centret i forhold til den politiske afkla-
ring. Men en betingelse for at lade sprog-
tilbuddet fortsætte i kommunalt regi har 
været, at sprogcentret skal være endnu 
mere offensivt og arbejdsmarkedsrettet 
fremover. Tillidsrepræsentant på sprog-
centret Gitte Johansen, der ikke har væ-
ret involveret i arbejdet med analysen af 
danskuddannelsen, forklarer, at man i 
sprogcentret inden årets udgang skal lave 
et oplæg for, hvordan man vil arbejde med 
det fremover:

- Hvad det konkret betyder, ved vi ikke 
endnu. Men vi forventer, at der kan være 
kommet nogle nye tiltag og opgaver med 

at kontakte arbejdspladserne, som vi skal 
arbejde på, siger hun. 

Lederen af Høje-Taastrup Sprogcen-
ter, Henrik Broe, har det fint nok med at 
skulle se på ”andre hjørner” af sprogvirk-
somheden og for eksempel tage fat på det 
virksomhedsrettede på nye måder. Men 
det bekymrer ham, at hovedproblemet – 
aktivitetsmængden eller for få kursister 
– stadig består. 

- Vi har allerede været i en afskedigel-
sesrunde i januar-februar på grund af fal-
dende aktivitet, og frygten er, at det fald 
fortsætter. Så vi skal være opmærksomme 
på, om det alligevel bliver for småt på et 
tidspunkt, så vi skal søge andre samar-
bejdsmuligheder, siger han. •

Kommunen har lavet 
et regnestykke, der 
viser, hvad dansk
uddannelse minus 
integrationsarbejde 
koster. 
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FGU:  
Første dag til søs  
i et UFærdigt skib
Den Forberedende Grunduddannelse, FGU, har slået dørene op. 
Men hvordan er det at starte på arbejde på en hel ny uddannelse? 
Hvordan er første dag til søs på et skib, som man bygger, mens 
man sejler? Hvordan finder man sine sø-ben som lærer? Det har 
Uddannelsesbladet bedt fem nybagte FGU-lærere om at beskrive i 
en lille dagbog fra deres første arbejdsdag.

r e D i G e r i n G :  A n D r e A S  A n To n i  lU n D  /  F oTo :  J e P P e  M i C h A e l  J e n S e n  o G  J Ø r G e n  P l o U G 

Fra ØKO til  
FGU Hovedstaden
Af Lene Byriel 

”... Jeg har egentlig lyst til at give pokker i opgaven: at tale om vores forventninger til FGU’en. 
Jeg har langt mere lyst til at høre, hvem mine nye kolleger mon er”... noterer Lene Byriel.

5. august 8.37  

Egentlig skal vi først i gang klokken 9, 
men langt de fleste af os fra det, der før var 
ØKO - Den Økologiske Produktionsskole 
på Nørrebro - er mødt omkring 8.30, som 
vi plejer. Det giver tid til at kramme grun-
digt goddag og skylle ferien ned med so-
lide kopper kaffe på den store gårdsplads 
foran AFUK/FGU Vesterbro. 
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5. august 8.36 

På vej til skole møder jeg en af vores vej-
ledere, der har brugt hele sommeren på at 
melde nye elever ind. Det har været lidt 
svært, da data-systemet ikke har været 
klar, så det er foregået analogt eller i der-
til opfundne excel-ark.

09.40 

Rektor Lone klatrer med en del be-
svær op på scenen for at byde velkom-
men. Hendes ene ben er pakket ind i en 
stor, sort skinne. Hun kom alvorligt til 
skade på sin ferie, og forud venter en 
del genoptræning for hende. Foran alle 
os, der sidder i salen, venter til gengæld 
det, hun med en lille underdrivelse kal-
der “en kæmpe opgave”: Vi skal sammen 
give i alt 1.000 unge rammerne til at ud-
vikle sig - på en spritny uddannelse, 
hvor næsten intet er på plads endnu. De 
kommer om en uge. Og så skal vejen el-
lers asfalteres, mens vi går på den.    

10.12 

Min tidligere kollega Anne er blevet 
pædagogisk konsulent og fortæller om 
det kommende gruppearbejde. Når hun 
nævner de forskellige skolers navne, 
som nu kun består af deres geografiske 
placering, skal jeg lige oversætte inde 
i hovedet. Hvilken er det nu, der hed-
der ’Indre By’, ’Vesterbro’, ’Østerbro’...? 
Vi har i årevis haft hver vores distinkte 
profiler og navne, som har tiltrukket 
særlige typer af elever og medarbejdere. 
Hvad sker der med vores identitet, når 
vi bare hedder et bydelsnavn? Det føles 
lidt fladt lige nu.

10.55 

Vi er sendt ud i bydelsgrupperne, og det 
er første gang, vi møder vores fem nye 
kolleger, der før har arbejdet på de to 
VUC’er i området. Vores leder, Sisse, 
kalder dem en “saltvandsindsprøjt-
ning”, og vi deler os op i mindre grupper, 
hvor der både er nye og gamle medarbej-
dere. Jeg har egentlig lyst til at give pok-
ker i opgaven: at tale om vores forvent-
ninger til FGU’en. Jeg har langt mere 
lyst til at høre, hvem mine nye kolleger 
mon er, hvad de har lavet før, og hvad de 
interesserer sig for.

11.45 

Tilbage i plenum har vi medbragt 
spørgsmål til vores leder. Det er alt lige 
fra: “Hvornår skal eleverne møde før-
ste dag?” til “hvordan sikrer vi, at al-
menundervisningen bliver integreret i 
værkstederne”, og “får vi alle sammen 

Fra KVUC til  
FGU Hoved staden
Af Kim Dahl Frandsen

computere eller ej?”. Flere af spørgsmå-
lene bliver besvaret med “fisk” (det vi-
des ikke), eller “det sker i samskabelse”. 
Jeg er spændt på, hvor meget af det vi 
kan nå at runde i denne uge.

12.10 

Vi er vant til at spise frokost, som vo-
res elever og deres faglærere har tilbe-
redt. I dag kommer maden udefra, men 
et par tidligere elever sørger for buffe-
ten. Vi tager den vegetariske gryderet, 
ris og salat med ud i gården og spiser i 
solen, mens vi griner og udveksler hi-
storier om sommerferien. Det er rart at 
få snakket uformelt - og om andet end 
de kommende udfordringer.

13.12 

I den første af eftermiddagens to grup-
peworkshops i lokalet med det kækt 
klingende navn AMOK har to lærere fra 
forskellige værksteder under Byg, Bo-
lig & Anlæg lavet et eksempel på et un-
dervisningsforløb, hvor de almene fag 
kan integreres. Efter-frokost-træthe-
den har endnu ikke meldt sig, og flere 
kommer med konstruktive spørgsmål 
og brugbare kommentarer til, hvordan 
man for eksempel kan inddrage mate-
matikken i det tænkte eksempel, hvor 
eleverne skal levereborde og bænke til 

en lokal kunde. Stemningen er forsig-
tigt optimistisk. 

14.22  

Tilbage i bydelsgruppen skal vi nu i 
undergrupper igen. “Hvad består en 
FGU-faglighed af?” lyder et af de første 
spørgsmål. Vi kigger rådvilde rundt på 
hinanden, trætte og pænt rundtossede. 
I stedet bevæger snakken sig igen hen 
imod ideen om, at de almene fag skal in-
tegreres i værkstedernes hands-on-vir-
kelighed, hvor der ofte arbejdes med en 
større produktion til en kunde med en 
helt fast deadline. Det har stor betyd-
ning at producere varer eller ydelser, 
der afsættes til rigtige, levende menne-
sker, der værdsætter det, eleverne har 
lavet. Og det håber vi at kunne blive ved 
med - samtidig med at eleverne altså 
også lige skal lære dansk, matematik og 
medborgerskab. 

15.10 

Et glas kølig cava og en solid håndfuld 
chips glider let ned. Vi er en lille flok fra 
flere forskellige afdelinger, der hurtigt 
trækker ud i solen, for nu må vi have lys 
og luft igen. Nogen finder en ekstra fla-
ske af de kølige bobler. Vi overlevede 
første skoledag - skål.              
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8.49 

Kommer frem til AFUK, hvor vi alle 
skal mødes til dagens opstartsprogram. 
Det er dejligt at se sine gamle kolleger 
efter en ferie og spændende at se lidt på 
de nye.

9.00 

Kaffe og croissanter – der bliver snak-
ket lidt. Folk har generelt haft en dejlig 
ferie. Manglen på viden om fremtiden 
har også gjort, at man ikke kunne be-
kymre sig om den.

9.30 

Børne- og ungeborgmester i Køben-
havn, Jesper Christensen, byder os vel-
kommen. Han sammenligner det med 
den specielle dag, det er at starte 0. 
klasse – 10 år kommer det nok ikke til at 
tage at gøre FGU klar.

9.39 

Vores rektor, Lone Hansen, halter op på 
scenen. Hun starter med at forklare, hvor-
dan hun bogstaveligt brækkede benet. Hun 
fortæller lidt om de udfordringer, der har 
været – for mange til at skrive her, men 
kompleksiteten af at skabe et FGU i ho-
vedstaden har været overvældende i for-
hold til tidsfristen. 

10.50 

Vi er blevet opdelt på de adresser, vi skal 
undervise, og sidder for første gang om-
kring det samme bord med vores nye kol-
leger. Det er rart at endeligt at møde dem. 
Vi er 16, der skal arbejde sammen i Valby, 
og vi kommer fra fire forskellige skoler.

Mange lærere fik først at vide, hvilken 
adresse de skulle arbejde på i den sidste 
uge i juni. Alle virker glade for omsider at 
komme i gang.

Der bliver snakket om alt det, vi skal 
finde ud af den næste tid – lige fra skemaer 
og en fælles ordenspolitik til kageordning 
ved møderne – at få styr på kageordnin-
gen kan måske godt vente en uge eller to.

12.03 

Frokost, hvor jeg får snakket lidt med 
nogle af de nye kolleger. Det skal nok blive 
godt det her.

13.07 

Der er bliver afholdt små workshops med 
undervisere, der giver et bud på, hvordan 
undervisningsforløb kan se ud på de nye 
linjer og fag. De fleste vidste ikke, at de 
skulle fremlægge noget på første dag ef-
ter en lang ferie, så processen var nok vig-
tigere end indholdet.

14.13 

Vi sidder igen i skolegrupper, nu snak-
ker vi om ”samskabelse i praksis”: Hvor-
dan når vi at blive til en enhed inden næ-
ste mandag, når eleverne ruller ind? Og 
hvordan lærer vi hurtigst noget om hin-
andens kompetencer at kende? Det har vi 
heldigvis resten af ugen til at finde ud af.

14.59 

Der bliver sagt tak for i dag og åbnet bob-
ler for at fejre, at vi endelig er i gang efter 
en hård fødsel. Der kommer flere udfor-
dringer, men lige nu føles det godt.

”Der bliver snakket om alt det, vi skal finde ud af den næste tid  lige fra skemaer og 
en fælles ordenspolitik til kageordning ved møderne”... noterer Kim Dahl Frandsen.

”Jeg kan ikke sove og ender 
derfor med at tale i telefon med 
en kollega i en time, hvor vi får 
drøftet dagens indtryk og får 
vendt forskellige udfordringer”... 
noterer Helle Nielsen Kirk.
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1. august 8.00 

Der er kaffe og croissanter i kantinen. De 
fleste stole står stadig oppe på bordene, 
og en stor del af køkkeninventaret står 
midt på gulvet. Der er vist blevet lagt nyt 
gulv i køkkenet. Kollegerne er samlet ved 
to borde. Der er færre, end jeg havde for-
ventet. Vi har mødtes flere gange i løbet af 
foråret, men det har været for hele insti-
tutionen, og det er først nu, jeg ser, hvem 
vi er, der skal være her på skolen. 

8.30 

Vores daglige leder siger velkommen 
og gennemgår dagens program. Vi la-
ver også korte præsentationer af os selv. 
Jeg har set de allerfleste før, men der er 

to helt nye ansigter, og så er der dem, jeg 
har set før, men ikke har lært navnene 
på endnu. Vi bliver enige om at tage en 
kort rundtur på skolen, inden eleverne 
kommer, så vi kan se, hvor hinanden 
holder til. 

De fleste kender stedet og har været her 
i mange år, men der er blevet flyttet en del 
rundt på værkstederne. Det er tydeligt, at 
de fleste stadig er midt i en flytteproces. 
Nogle værksteder er helt tomme, og an-
dre er fyldt til randen med ting, der skal 
andre steder hen. Jeg har fået rundturen 
før, men er stadig ret forvirret over husets 
mange etager, længer og kringelkroge, og 
jeg kan helt sikkert ikke finde halvdelen 
af værkstederne igen. 

10.00 

Eleverne ankommer og samles i kan-
tinen. Mange har været der før og ken-
der hinanden, andre ser ud til at være 
nye. Jeg spotter en af mine kursister 
fra KVUC og skynder mig hen for at 
tage imod hende. Hun ser noget betut-
tet ud og spørger, hvor længe hun skal 
være der.

Efter en samlet velkomst og præsen-
tation af skolen tager lærerne eleverne 
med til deres værksteder. Vi tager vores 
AGU-elever med ned i det ene af klasse-
værelserne, præsenterer os selv, og så bli-
ver eleverne ellers overdænget med papir-
arbejde. De skal udfylde stamkort, sam-
tykkeerklæring og ønsker til valgfag. Det 
udløser en del spørgsmål, som vi prøver at 
svare på, så godt vi kan. Til sidst får de en 
hjemmeopgave, de skal arbejde med ind-
til den 12., hvor de skal møde igen. De skal 
tage 30 billeder af sig selv ud fra forskel-
lige overskrifter. 

Min tidligere kursist har fundet sam-
men med en anden ung kvinde, hun vist 
kender fra sprogskolen, så hun ser knap 
så betuttet ud nu.

’
12.30 

Lærerne spiser sammen i kantinen. Ef-
ter frokosten går værkstedslærerne til 
deres værksteder for at forberede sig. Vi 
er kun tre almenlærere, og vi går sam-
men ned i almenafdelingen. Vi får et 
klasselokale hver, som vi kan indrette, 
som vi vil. Så noget af det første, vi gør, 
er at gå på jagt efter egnede møbler i en 
del af skolen, jeg ikke er sikker på, at jeg 
kan finde igen. Det er ren luksus at have 
sit eget lokale. Det har jeg aldrig prøvet 
før, og jeg glæder mig til at kunne sætte 
mit præg på det.

Vi får printet vores skemaer ud, så vi 
kan få et overblik over, hvornår de for-
skellige fag ligger, og hvor mange klas-
ser der er planlagt med. Vi kender ikke 
noget til kursisternes faglige niveauer, 
og da de først bliver screenet efter den 
12., bliver vi hurtigt enige om at vente 
med klasseinddelingen til cirka 14 dage 
efter. I stedet vil vi køre introduktion på 
tværs og fokusere på at få rystet eleverne 
godt sammen. 

Der er utrolig mange ubekendte, men 
vi er heldigvis enige om at tage det, som 
det kommer. På gangen møder vi nogle 
af de lærere, der skal være på den anden 
skole og derfor er i gang med at få flyttet 
alt indholdet fra deres værksteder. De har 
først kunnet flytte deres ting i denne uge, 
og renoveringen af skolen er ikke helt fær-
dig endnu. De har fået mange flere elever, 
end vi har, til gengæld kom møblerne cirka 
samtidig med eleverne, så deres formiddag 
har været en del mere kaotisk end vores. 

14.45 

Vi siger farvel og på gensyn i morgen 
klokken 8. •

Fra KVUC til  
FGU Nord
Af Helle Nielsen Kirk

Læs flere dagbøger på 
uddannelses-forbundet.dk/
fgudagbog.
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”JoHan ser potentialet i én”

A F  D o r T h e  P l e C h i n G e r 

F oTo :  SA r A  G A l B i AT i

 bag enhver elev  
står en lærer

Hvad er det, en lærer eller vejleder 
kan, der rykker en elev eller stu-
derende. Det giver en række kur-
sister, elever og studerende svar 
på i serien ”Bag enhver elev”. Her 
fortæller Brian Thastrup på 43 
år, hvordan lektor Johan Bendix-
en fra Cph Business gav ham en 
helt anden holdning til, hvad det 
vil sige at være leder. 

Oprindelig var der en lille brandmand 
eller redningsmand i mig. Men jeg er kun 
1,66 høj, så det var udelukket. Alligevel fik 
jeg min rednings- og brandmandsuddan-
nelse, da jeg blev reserveofficer og under-
viser i Beredskabsstyrelsen. Her skulle 
jeg motivere og uddanne hovedsageligt 
frivillige, der skulle udsendes til krigs- 
og katastrofeområder. Jeg mødte første 
gang Johan i faget Ledelse og Samarbejde 
på det, der dengang hed Merkonom-ud-
dannelsen. Jeg er uddannet inden for lo-
gistik og indkøb og har beskæftiget mig 
med ledelse i mange år. Ancotrans, hvor 
jeg er nu, er faktisk det første sted, hvor 
der ikke står leder på mit ansættelses-
bevis. Jeg sidder som planlægger og sty-
rer transport. 

Midt under finanskrisen fik jeg job 
som udrykningsleder hos Falck i Glad-
saxe. Jeg blev vagthavende og var dag-
lig leder for omkring 200 medarbejdere. 
Her fik jeg chancen for at starte på AP-
uddannelsen på Akademiet. Jeg gik fra 
at have en ungdomsuddannelse og kur-
ser til at skulle starte en akademisk ud-
dannelse. Det kræver noget af en. Men Jo-
han er god til at formidle stoffet, så selv 
jeg kunne forstå det i starten. Uddannel-
sen er lige under niveauet for en bachelor, 
og man kan tage den over seks år. Men jeg 
var nødt til at holde pause i nogle år, så jeg 
tog den først færdig, da jeg var stoppet i 
Falck. Og her var det meget bevidst, at jeg 
valgte  Johans moduler. 

Brian er nogle gange gået bevidst 
efter at få Johan som lærer, 
så de to har efterhånden mødt 
hinanden en del gange.
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Uddannelse 
skal Være en 
dannelsesreJse 

Jeg forbereder mig næsten ikke på at møde 
et nyt hold af studerende. Nu har jeg været 
her i 37 år, og der er ikke to hold, der ligner hin-
anden, eller to studerende, der gør. Så det, der 
er væsentligt for mig, er, at lade dem komme til 
mig, og så starter jeg derfra. Med Kierkegaards 
ord handler det om at møde de studerende, hvor 
de er, og forstå det, de forstår.

Det er vigtigt for mig, at uddannelsen også 
er en dannelsesrejse for de studerende. Det 
er klart, at jeg skal leve op til studieordninger-
ne, men der skal ske en personlig udvikling, så 
de bliver klogere på sig selv. De behøver ikke 
kunne alle teorierne udenad, når de kommer ud, 
men de skal blive autentiske ledere, der kender 
og kan hvile i sig selv.

Selvfølgelig skal Brian kunne interagere 
med andre. Men jeg interesserer mig også for 
ham som individ. I dag taler man rigtig meget 
om social kapital, men jeg vil gerne gå et spa-
destik dybere og tale om den psykologiske ka-
pital. Det er den kapacitet, den evne, det talent 
og de ressourcer, som Brian og de andre har i 
sig allerede. Det gør, at der bliver grobund for 
også at snakke om robusthed, resilience, selv-
tillid, selvværd og lignende ting.

I Danmark finder vi os i at blive ledet af 
ledere, der ikke er uddannet ledere. Det, 
synes jeg, er et skisma – at uddannelsen 
ikke følger med. Mellem 65 til 70 procent 
af lederne i Danmark har ikke læst 10 mi-
nutters ledelse. Da min far fik en dobbelt 
bypass, håbede jeg da rigtig, rigtig meget, 
at den læge, der skulle operere ham, havde 
fået en ordentlig uddannelse. Det er jo ikke 
sikkert, at den dygtigste mekaniker bliver 
den dygtigste leder. Og så har man både 
fjernet den dygtigste mekaniker fra værk-
stedet – og gjort ham til den dårligste leder. 

Nu er jeg efterhånden blevet en ældre 
herre. Og når jeg om føje år står oppe ved 
den store dør og banker på, og Skt. Peder 
kommer ud og spørger: ”Nå, Johan, hvad 
har du så lavet i dit liv, som berettiger dig 
til at komme ind her?” Så vil jeg svare, at 
jeg har været med til at bringe mennesker 
videre. Det er det, det handler om for mig 
og grunden til, at jeg har været her i 37 år. 
 Brian og de andre har jo selv kæmpet og 
knoklet med opgaverne, så de har en stor 
andel i det, men jeg vil gerne have været 
med til at bringe dem videre.  

Johan Bendixen har undervist i ledelse på Cph Business 
i 37 år og brænder for at sætte en personlig udvikling i 
gang hos sine studerende og for, at ledere i det hele taget 
uddanner sig i ledelse. 

Johan kunne få selv de mest tørre le-
delsesteorier til at lyde spændende. 
Jeg har aldrig mødt den samme måde at 
undervise på, som Johan har. Han ved, 
hvad han snakker om. Han er ikke bare 
en mand med en akademisk uddannelse, 
der er begyndt at undervise – han har 
suppleret det med at være i professionen 
selv. Derfor kan han tage en masse ek-
sempler frem. Og så har han en aura om 
sig, der siger: ”Jeg er vant til at stå her, og 
jeg kan udvikle mennesker”. Det fangede 
mig ind og vakte min interesse for faget, 
selv om jeg tænkte, at ”det lyder godt nok 
hårdt det her”.  

I starten brændte jeg for management. 
Det er den mere administrative del med 
at styre projekter og medarbejderes data 
og opgaver. Men nu, hvor jeg er blevet æl-
dre og klogere, er det gået mere over i det, 
der kaldes leadership. Her arbejder du 
med selve lederskabet og kommunike-
rer og arbejder med individet. Johan har 
noget af fortjenesten for, at jeg er gået den 
vej. Blandt andet ved at lære os, hvordan 
man kan få folk til at ændre fokus og hold-
ninger. Jeg er blevet klogere på mit eget 
virke – både som leder og som medarbej-
der i forhold til, hvordan jeg gerne selv vil 
behandles. De personer, der inspirerer en 
til at få en kurs i livet, er sjældne. Men når 
de er der, har det en stor virkning. Min 
kurs til at blive et bedre menneske og le-
der blev sat af Johan. 

Johan har en fantastisk portion tør hu-
mor. Og hvis man ikke kender ham, vil 
man måske tænkte shit. Men fordi man 
ikke ved, om han mener det, eller om det 
bare er for sjov, får det én til lige at rette 
sig op. Han ser også potentialet i hver en-
kelt og lytter til, hvad folk laver og tæn-
ker. Det kræver jo omstilling at være le-
der, og de omstillinger i personligheder 
bruger Johan i sin undervisning. Han 
har en uddannelse inden for psykologi, 
og derfor er han god til at tage alle disse 
forskellige roller på sig. Nu har jeg lyttet 
på, hvad han siger, over mange år, og han 
siger aldrig det samme – og det er stadig-
væk ikke kedeligt.

Det var meget bevidst, at jeg valgte ham 
på mit afgangsmodul. Man får det lige 
ud af posen. Der står ikke, at ”du skal må-
ske tænke over”, men ”det dér duer ikke”. 
Og så kan du lige så godt slette det. Det er 
meget konsekvent, og det giver den bedste 
opgave. Jeg fik 12 for min afslutningsop-
gave ”Motivation og fastholdelse af med-
arbejdere i transportbranchen”. Og da jeg 
var oppe at forsvare den, sagde Johan, at 
jeg skulle huske, at det var en rejse, jeg var 
på, og at den ikke sluttede, selv om jeg stod 
med et bevis i hånden. Jeg ville komme 

til at rende ind i en masse mure, ”Og hvis 
du ikke gør det, har du ikke udfordret dig 
selv”, sagde han: ”Og hvis du ikke udfor-
drer dig selv, så flytter du dig ikke”. 

De ord har jeg bidt mig fast i. •
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hVorfor døde Så mange stiklinger i gartneriet, og 
hvorfor trivedes planterne generelt ikke? 

Dette spørgsmål undrede faglærer Sanne Dollerup 
Larsen fra gartneruddannelsen på Roskilde Tekniske 
Skole. Hun var i forbindelse med sin diplomopgave i er-
hvervspædagogik i en fire dages praktik på et gartneri. 
Og her fulgte hun blandt andet en kvindelig lærling, som 
i princippet skulle have en stor viden om biologi, gødsk-
ning og pH-værdier. Alligevel havde hun ikke opfanget 
det helt oplagte problem med den spagnum, der blev brugt 
på stedet – at den var for sur og ødelagde planterne. Så 
hvorfor brugte eleven ikke sin viden fra undervisnin-
gen i praktikken på gartneriet, spurgte Sanne Dollerup 
Larsen sig selv og gjorde det til omdrejningspunktet for 
sin opgave ”Læring i et socialt perspektiv”: 

- Det er jo ret essentielt, at elever kan anvende det i 
praksis, som de lærer i teorirummet, siger Sanne Dol-
lerup Larsen og tilføjer, at det virker, som om man i for-
bindelse med erhvervsuddannelserne har tænkt, at fordi 
man lavede en vekseluddannelse mellem skole og prak-
tik, kom transfer nok af sig selv:

Viden er godt – HVis den 
kan brUges i praksis 
Der er en forventning om, at vi skal kunne overføre den viden, vi får i den 
teoretiske undervisning, til praksis. Men transfer kan være en kæmpe 
udfordring på blandt andet erhvervsuddannelserne. Det opdagede faglærer 
Sanne Dollerup Larsen og skrev om det i en prisvindende diplomopgave.
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D - Men det gør den ikke. Vi undervisere bliver nødt til at hjælpe 

eleverne med denne overførelse af viden.
På gartneruddannelsen, hvor Sanne Dollerup Larsen arbej-

der, er en af de store udfordringer med transfer, at der er mange 
”afkortede” elever. Det vil sige unge, hvor man forudsætter, at 
de har en viden med sig fra en anden uddannelse, som de kan 
overføre til erhvervsuddannelsen. Men her er det gået op for 
hende, at det kan de bare ikke altid – for eksempel bruge deres 
viden om menneskets biologi fra gymnasiet i forhold til plan-
ternes biologi på gartneruddannelsen. Og derfor har hun i op-
gaven undersøgt, hvordan denne overførsel kan gøres bedre.

Denne opgave, som hedder ”Læring i et socialt perspektiv”, 
har hun vundet forlaget Praxis’ førstepris for – og er blevet DEP-
vejleder på Roskilde Tekniske Skole. Men hun har også vundet 
en stor pædagogisk og personlig indsigt i, hvor omfattende pro-
blemet med transfer egentlig er. Og ved at arbejde med at blive 
bedre til det, mener hun, at hun er blevet en langt mere opmærk-
som og bedre underviser. For, som hun siger: 

- Mit klare indtryk er, at transfer er en udfordring, som det 
er værd at tale om.

refleksion er ikke en selvfølge

Sanne Dollerup Larsen blev blandt andet opmærksom på, hvor 
vigtig den faglige refleksion er i forbindelse med transfer – at 
eleverne undrer sig, stiller nogle spørgsmål og skubber lidt til 
hinanden tankemæssigt i sociale sammenhænge. Og at reflek-
sion hænger sammen med evnen til at kunne tænke abstrakt. 
Det vil i denne forbindelse sige, at når man har lært noget inden 
for et område, kan man også bruge det i andre sammenhænge. 

- For at skabe god transfer, skal man netop have abstrakti-
onsevne. Og denne abstraktionsevne hænger uløseligt sammen 
med refleksion. En af pointerne i min opgave og en af de store 
øjenåbnere for mig som underviser er, at refleksion ikke er en 
selvfølge. Jeg skal som lærer hjælpe eleverne til at reflektere 
over nogle konkrete problemstillinger, og derigennem træne 
deres evne i abstraktion, siger Sanne Dollerup Larsen og for-
klarer, at hun hermed træner eleverne i at tilpasse den gene-
relle teori til en konkret situation i praksis:

- Men det er noget, der skal tænkes aktivt og løbende ind af 
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mig som underviser. Jeg var ikke helt opmærksom på, hvor vigtigt 
det er, men det er blevet et stort fokusområde for mig efterfølgende.

Refleksion kræver tid, og EUD-lærerne klager over, at de mangler tid?
- Det er helt reelt. Men for mit vedkommende lægger jeg refleksi-

onsseancerne ind i undervisningen. Det kræver bare, at man som un-
derviser er opmærksom på problemet, siger Sanne Dollerup Larsen og 
understreger, at man både kan lægge refleksionen ind i forhold til store 
forkromede opgaver, men også i de små øjeblikke, hvor man i dialog 
med klassen lige reflekterer over en problemstilling og aktivt involve-
rer dem i den. Det kan i hendes tilfælde være på et område som vækst-
faktorer, der hele tiden skal tilpasses og kobles sammen, når det gæl-
der planters vækst, og er et felt, som mange elever har meget svært ved. 

- Hvis man hele tiden tænker det ind i undervisningen, bliver det 
en vane for eleverne at reflektere. Hvis man omvendt lægger det op 
til eleverne selv og siger: ”Nu leverer jeg noget viden til dig, og så kan 
du bruge det til, hvad du har lyst til”, så bliver det for stor en mund-
fuld for mange elever. •

 guide til god transfer

Sanne Dollerup Larsen vil gerne give nog-
le guidelines til andre lærere ud fra hen-
des egne erfaringer med opgaven: ”Un-
der forbehold af, at dét, der virker for mig, 
ikke nødvendigvis virker for andre”, som 
hun siger. 

•  Det skaber tryghed at opbygge gode re-
lationer – eleverne er mere modtagelige 
overfor det, som læreren siger.  Eleverne 
skal føle sig set, og man kan som lærer 
have som mål at have øjenkontakt med 
hver enkelt elev hver dag. Praksisfælles-
skaber kan også forebygge frafald. 

•  Elever bliver ofte bedre til at overføre vi-
den, hvis det sker sammen med andre i så-
kaldte praksisfællesskaber. Får man etab-
leret en tryghed i klasserummet, hvor ele-
verne skal udtrykke sig i små grupper, tør 
flere af de lidt sårbare elever sige noget. I 
de små lukkede skarer er de ofte også rig-
tig gode til at rose og anerkende hinan-
den. Det medfører, at de så småt begyn-
der at udvide deres komfortzone.

•  Husk, at den erfaring, du har, ikke nød-
vendigvis er den samme hos eleverne. En 
trænet underviser har lært at bruge sine 
sanser som et analyseredskab, men det 
kan hun ikke forvente, at eleverne har.

•  Skal eleverne trænes i at overføre viden 
og erfaringer fra en kontekst til en anden, 
er de ofte nødt til at udsættes for mange 
forskellige slags erfaringer. På gartnerud-
dannelsen ved at se og analysere mange 
forskellige planter.

•  Husk, at refleksion ikke er en selvfølge, 
men noget, der kan og bør trænes med 
eleverne.

•  Læring skal give mening. Og hvis du har 
en forventning om, at dine elever skal 
kunne bruge det, de har lært, skal du hjæl-
pe dem med at finde ud af, hvad de skal 
bruge det til. Sanne Dollerup Larsen me-
ner, at hvis man kan hjælpe elever med at 
etablere en mening med teorien, kan de 
bruge den langt hurtigere og mere effek-
tivt – og de vil bedre kunne bruge den i en 
praksis.

•  Vær tydelig om, hvad I skal i dag, hvordan 
I skal det, hvornår. Skab tydelige mål. Det 
giver ro hos eleverne.

Læs projektet her: https://bit.ly/2yllolm

Sanne Dollerup Larsen blev selv en hel del klogere på sin undervisning undervejs i arbejdet 
med diplomopgaven.
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en uoVertruffen pædagog, der er stolt 
af sit fag og brænder for at give det videre 
til de unge. Sådan lyder beskrivelsen af 
snedkerlærer Peter Johnny Hansen fra 
Roskilde Tekniske Skole, og det er begrun-
delsen for, at han i slutningen af juni blev 
tildelt Byggeriets Faglærerpris.

- Peter er en knalddygtig lærer, som er 
god til at spotte de unges fulde potentiale 
og udfordringer, og han ser, hvordan der 
skal sættes ind, så udfordringerne over-
kommes, og potentialet udnyttes, forkla-
rer formanden for Uddannelsesforbun-
det, Hanne Pontoppidan.

Hun var i slutningen af juni med til 
at overrække prisen, som blev indstiftet 
sidste år, til Peter Johnny Hansen foran 
elever, kolleger og ledere på Roskilde Tek-
niske Skole. 

ser eleverne lidt som fodboldspillere

For de fremmødte til prisoverrækkelsen 

årets Faglærer Får  
det bedste Frem i eleVerne
For Peter Johnny Hansen fra Roskilde Tekniske Skole 
er gejsten hos både ham og eleverne i højsædet. Blandt 
andet derfor har han vundet Byggeriets Faglærerpris.

A F  A n D r e A S  A n To n i  lU n D  /  F oTo :  J e P P e  M i C h A e l  J e n S e n

 byggeriets Faglærerpris

•  Byggeriets Faglærerpris uddeles af Uddan-
nelsesforbundet og Boligfonden Kuben. Før-
ste gang, den blev uddelt, var i 2018, hvor 
tømrerlærer Mai-Britt Kristiansen fra Tra-
dium i Randers vandt.

•  Formålet med prisen er at hædre en inspire-
rende byggefaglærer eller et byggefaglærer-
team, som på usædvanlig vis har udmærket 
sig, brænder for at videregive viden og er en 
støtte for og bakker op om eleverne.

•  Der følger 30.000 kroner med prisen. Pen-
gene skal give faglæreren eller teamet mu-
lighed for at indhente ny viden og inspirati-
on gennem en studierejse. Prisen skal dække 
rejseomkostninger, kursusafgifter, frikøb og 
eventuelle udgifter til formidling af udbyttet 
fra studieturen. 
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beskrev Peter Johnny Hansen sig selv som 
typen, der hele tiden afprøver nye meto-
der, og fremhævede, at alle altid kan gøre 
sig selv dygtigere. 

- Hvis man spørger fodboldspillere, er 
det det samme. ”Er du født særlig talent-
fuld, siden du kan sparke sådan til bolden?” 
”Nej, det er jeg ikke. Det er bare, fordi jeg 
har trænet.” Det er det, der gør forskellen, 
og det, som man skal huske på som under-
viser. Hvis man kan motivere på den rig-
tige måde – vise den rigtige retning – så 
gror og vokser alle, påpegede Peter Johnny 
Hansen, der har været ansat på Roskilde 
Tekniske Skole i knap tre årtier.

I alt 14 faglærere var nomineret til 
Årets Faglærerpris. Bag prisen står – ud 
over Uddannelsesforbundet – Boligfonden 
Kuben, som med prisen vil sætte fokus på 
høj faglighed, stolthed og godt håndværk 
i byggebranchen. 

en faglærer for både bredde og elite

Peter Johnny Hansen har ført flere ele-
ver til podiepladser ved DM i Skills og var 
træner for bygningssnedker Frederik Ri-
ber, som deltog i World Skills i 2018. Ifølge 
Boligfonden Kubens næstformand, Sidse 
Buch, er Peter Johnny Hansen dog ikke 
kun en lærer for eliten, men også bredden.

- Peter formår at løfte alle elever. Han 
er en uovertruffen pædagog med masser 
af energi, som formår at motivere sine ele-
ver i næsten uhørt grad. Ja, faktisk er det 
sådan, at der stort set ikke er noget fra-
fald på Peters hold. Alle elever holder fast 
og tager deres uddannelse som bygnings-
snedker seriøst, forklarer Sidse Buch.

Boligfonden Kuben og Uddannelses-
forbundet har stiftet Faglærerprisen for 
at give et skulderklap til de dygtige og en-
gagerede faglærere, som får eleverne til 
at brænde for deres fag. 

De 30.000 kroner, som følger med pri-
sen, vil Peter Johnny Hansen bruge på en 
rejse til Island sammen med fem kolleger. 
Her skal de blandt andet besøge en lokal 
teknisk skole. •
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SUDOKU SVÆR

I de sygefraværstal, som Moderniseringsstyrelsen har registreret,  
kan der gemme sig afskedigelser af langtidssygemeldte. 

DUET 5 er nyeste bud på et gedigent, indholdsrigt 

undervisningsmateriale til DU1. Dermed dækker 

DUET-serien de første 5 moduler på DU1.

DUET 5 har særligt fokus på mundtlig argumentati-

on. Kursisterne lærer at udtrykke holdninger, og de 

får anledning til at diskutere forskellige spørgsmål, 

fx ligestilling og brug af offentlige midler. Derud-

over har bogen fokus på bl.a. kommunikation på 

arbejdspladsen, herunder høflighedsfraser, small-

talk samt at give og modtage ros.

Bogen indeholder naturligvis også mange skrive-

øvelser, herunder skrivning af e-mails. 

Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbej-

det fra DUET 4, bl.a. med rod- og bøjningsmorfe-

mer, sammensatte ord og limebogstaver. 

Bogen integrerer desuden relevant mate-

matik fra hverdagen. De afsluttende tests 

har afsæt i det indlærte og er således 

både en repetition og et tjek af, hvor  

meget kursisterne har lært.

2
1 3

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

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont

www.alfabetaforlag.dk

DUET 5 er på gaden med tre nye emner inden for:  

DEMOKRATI • FRITID • ARBEJDE

 

MODUL 5

Alfabeta

DUET
Danskuddannelse 1, modul 5

www.alfabetaforlag.dk

DUET er en grundbogsserie, der indtil videre dækker modul 1, 2, 3, 4 og med denne 

udgivelse også modul 5. DUET 5 består af en grundbog (inkl. lyd), små videosekven-

ser med stillbilleder og indtaling samt en lærervejledning med kopiark, ekstraopga-

ver og tests. Grundbogens 3 emner er:

Mundtlighed: DUET 5 har særligt fokus på mundtlig argumentation. Kursisterne 

lærer at udtrykke holdninger, og de bliver løbende gennem bogen bedt om at  

diskutere forskellige spørgsmål, fx ligestilling og brug af offentlige midler. Der- 

udover har bogen fokus på kommunikation på arbejdspladsen, herunder høfligheds-

fraser, smalltalk samt at give og modtage ros. Endelig lærer kursisterne at gen-

nemføre en jobsamtale.

Skrivning: Der er forskellige skriveøvelser i bogen, herunder skrivning af e-mails. 

Kursisterne bliver ført grundigt igennem skrivearbejdet, så de får en forståelse  

for skriveprocessen og lærer, hvordan man strukturerer en tekst. Således ender  

de med at have en lille samling korrekte e-mails i deres bog. 

Læsning: Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbejdet fra DUET 4, bl.a. med 

rod- og bøjningsmorfemer, sammensatte ord og limemorfemer. Læseteksterne er 

af varierende sværhedsgrad.

Bogen indeholder desuden relevant hverdagsmatematik fx i form af statistikker 

samt opgaver, hvor kursisterne skal beregne, hvad en fritidsaktivitet koster.

De afsluttende tests har afsæt i det indlærte og er således både en repetition  

og et tjek af, hvor meget kursisterne har lært.

DEMOKRATI FRITID ARBEJDE
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MODUL 1-2

Alfabeta

DUET
Dansk for begyndere – grundbog

9 788763 604109
www.alfabetaforlag.dk

DUET er et grundbogsmateriale, der henvender sig til modul 1 og 2 på  

Danskuddannelse 1. Materialet består af 7 elementer:

• En grundbog

• En film i 8 sekvenser med 2-3 spørgestrukturer i hver  

• Et alfabethæfte inkl. film med alfabetlyde

• Bogstavkort

• Interaktive tavler til klassebrug og individuelt brug

• Film med tallene 0-100.000 og ordenstal 1.-31.

• Lærervejledning inkl. kopiark. 

DUET gør kursisterne mere selvhjulpne og aktive i indlæringsprocessen. 

Brugen af flere forskellige medier (bog, film, lyd og interaktive tavler) giver 

læreren mulighed for at lave differentieret undervisning, samtidig med at 

kursisterne kan arbejde selvstændigt og i eget tempo med opgaverne.  

Således kan kursisterne øve og repetere strukturer, udtale og ordforråd, 

både i klassen og derhjemme uden lærerstøtte.  

DUET samler alt det, kursisterne skal kunne på modul 1 og 2. Gennem  

grundbogens 8 kapitler kommer kursisterne til at arbejde med emner som: 

Rigtig god fornøjelse med arbejdet!

FARVER 

FAMILIE 

BOLIG

ARBEJDE

KLOKKEN

TAL

UGEDAGE

SKOLE

ÅRSTIDER

TRANSPORT

Joanna Haskiel  
Kirsa Freimann Olesen

 

MODUL 4

Alfabeta

DUET
Danskuddannelse 1, modul 4

www.alfabetaforlag.dk

DUET er en grundbogsserie, der indtil videre dækker modul 1, 2, 3 og med denne 

udgivelse også modul 4. DUET 4 består af en grundbog (inkl. lyd) og en lærervejled-

ning med kopiark. Grundbogens 3 emner er:

Mundtlighed: DUET 4 har fokus på mundtlighed i overensstemmelse med ministe-

riets nye bekendtgørelse. Gennem sproghandlinger og dialoger øver kursisterne 

prosodi og udtale af bøjningsendelser. Nyttige udtryk og vendinger bliver automa-

tiseret, og de lærer at udtrykke holdninger og meninger. Specielt udviklede sprog-

kort ligger klar i lærervejledningen.

Skrivning: I de skriftlige opgaver arbejder kursisterne videre med udtryk og  

vendinger fra det mundtlige ordforrådsarbejde. 

Læsning: Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbejdet fra DUET 3, bl.a. 

med rod- og bøjningsmorfemer. Læseteksterne er alle tekster fra hverdagen som 

fx mødeskema fra arbejdspladsen, skema over dagpengesatser, køreplan eller 

skilte i byen. 

Hvert kapitel inddrager relevant hverdagsmatematik som fx budget over fritids- 

aktiviteter og beregninger af statistik. 

Den afsluttende modultest har afsæt i det indlærte og er således både en  

repetition og et tjek af, hvor meget man har lært.

SKOLE ARBEJDE BY
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Duet 5 består af en grundbog (inkl. lyd),  en lærervejledning  
samt små  

videosekvenser  
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undervisningsmateriale til DU1. Dermed dækker 

DUET-serien de første 5 moduler på DU1.

DUET 5 har særligt fokus på mundtlig argumentati-

on. Kursisterne lærer at udtrykke holdninger, og de 

får anledning til at diskutere forskellige spørgsmål, 

fx ligestilling og brug af offentlige midler. Derud-

over har bogen fokus på bl.a. kommunikation på 

arbejdspladsen, herunder høflighedsfraser, small-

talk samt at give og modtage ros.

Bogen indeholder naturligvis også mange skrive-

øvelser, herunder skrivning af e-mails. 

Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbej-

det fra DUET 4, bl.a. med rod- og bøjningsmorfe-

mer, sammensatte ord og limebogstaver. 

Bogen integrerer desuden relevant mate-

matik fra hverdagen. De afsluttende tests 

har afsæt i det indlærte og er således 

både en repetition og et tjek af, hvor  

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

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont

www.alfabetaforlag.dk

DUET 5 er på gaden med tre nye emner inden for:  

DEMOKRATI • FRITID • ARBEJDE

 

MODUL 5
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DUET
Danskuddannelse 1, modul 5
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DUET er en grundbogsserie, der indtil videre dækker modul 1, 2, 3, 4 og med denne 

udgivelse også modul 5. DUET 5 består af en grundbog (inkl. lyd), små videosekven-

ser med stillbilleder og indtaling samt en lærervejledning med kopiark, ekstraopga-

ver og tests. Grundbogens 3 emner er:

Mundtlighed: DUET 5 har særligt fokus på mundtlig argumentation. Kursisterne 

lærer at udtrykke holdninger, og de bliver løbende gennem bogen bedt om at  

diskutere forskellige spørgsmål, fx ligestilling og brug af offentlige midler. Der- 

udover har bogen fokus på kommunikation på arbejdspladsen, herunder høfligheds-

fraser, smalltalk samt at give og modtage ros. Endelig lærer kursisterne at gen-

nemføre en jobsamtale.

Skrivning: Der er forskellige skriveøvelser i bogen, herunder skrivning af e-mails. 

Kursisterne bliver ført grundigt igennem skrivearbejdet, så de får en forståelse  

for skriveprocessen og lærer, hvordan man strukturerer en tekst. Således ender  

de med at have en lille samling korrekte e-mails i deres bog. 

Læsning: Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbejdet fra DUET 4, bl.a. med 

rod- og bøjningsmorfemer, sammensatte ord og limemorfemer. Læseteksterne er 

af varierende sværhedsgrad.

Bogen indeholder desuden relevant hverdagsmatematik fx i form af statistikker 

samt opgaver, hvor kursisterne skal beregne, hvad en fritidsaktivitet koster.

De afsluttende tests har afsæt i det indlærte og er således både en repetition  

og et tjek af, hvor meget kursisterne har lært.
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DUET
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9 788763 604109
www.alfabetaforlag.dk

DUET er et grundbogsmateriale, der henvender sig til modul 1 og 2 på  

Danskuddannelse 1. Materialet består af 7 elementer:

• En grundbog

• En film i 8 sekvenser med 2-3 spørgestrukturer i hver  

• Et alfabethæfte inkl. film med alfabetlyde

• Bogstavkort

• Interaktive tavler til klassebrug og individuelt brug

• Film med tallene 0-100.000 og ordenstal 1.-31.

• Lærervejledning inkl. kopiark. 

DUET gør kursisterne mere selvhjulpne og aktive i indlæringsprocessen. 

Brugen af flere forskellige medier (bog, film, lyd og interaktive tavler) giver 

læreren mulighed for at lave differentieret undervisning, samtidig med at 

kursisterne kan arbejde selvstændigt og i eget tempo med opgaverne.  

Således kan kursisterne øve og repetere strukturer, udtale og ordforråd, 

både i klassen og derhjemme uden lærerstøtte.  

DUET samler alt det, kursisterne skal kunne på modul 1 og 2. Gennem  

grundbogens 8 kapitler kommer kursisterne til at arbejde med emner som: 
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Danskuddannelse 1, modul 4
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DUET er en grundbogsserie, der indtil videre dækker modul 1, 2, 3 og med denne 

udgivelse også modul 4. DUET 4 består af en grundbog (inkl. lyd) og en lærervejled-

ning med kopiark. Grundbogens 3 emner er:

Mundtlighed: DUET 4 har fokus på mundtlighed i overensstemmelse med ministe-

riets nye bekendtgørelse. Gennem sproghandlinger og dialoger øver kursisterne 

prosodi og udtale af bøjningsendelser. Nyttige udtryk og vendinger bliver automa-

tiseret, og de lærer at udtrykke holdninger og meninger. Specielt udviklede sprog-

kort ligger klar i lærervejledningen.

Skrivning: I de skriftlige opgaver arbejder kursisterne videre med udtryk og  

vendinger fra det mundtlige ordforrådsarbejde. 

Læsning: Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbejdet fra DUET 3, bl.a. 

med rod- og bøjningsmorfemer. Læseteksterne er alle tekster fra hverdagen som 

fx mødeskema fra arbejdspladsen, skema over dagpengesatser, køreplan eller 

skilte i byen. 

Hvert kapitel inddrager relevant hverdagsmatematik som fx budget over fritids- 

aktiviteter og beregninger af statistik. 

Den afsluttende modultest har afsæt i det indlærte og er således både en  

repetition og et tjek af, hvor meget man har lært.
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Duet 5 består af en grundbog (inkl. lyd),  en lærervejledning  
samt små  
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Politikerne taler – igen – om at pille ved pensionsalderen.  
Men regnestykket er ikke helt simpelt: Nogle har gavn af  
at komme på pension tidligt, mens det kan være negativt for andre.
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de der går på 
pension tidligere 
dør også tidligere

tema: pension
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For nedslidte er pension positiv

Det har længe stået klart, at folk, der går 
på pension tidligt, i gennemsnit også dør 
tidligere. Spørgsmålet har været, om de 
dør før, fordi de går tidligt på pension, el-
ler om de går tidligt på pension, fordi de 
har et dårligt helbred – for eksempel fordi 
de har haft en nedslidende arbejde – og 
om det også er derfor, at de dør tidligere.

Det spørgsmål har forskere ved Institut-
tet for sociologi og samfundsgeografi ved 
Universitetet i Oslo for nylig forsøgt at be-
svare ved hjælp af omfattende registerdata. 
Og her blev teorien om, at man lever kor-
tere, fordi man arbejder i færre år, aflivet.

- Vi fandt ingen årsagssammenhæng 
mellem, hvornår du går på pension, og 
hvor længe du lever, fortæller ph.d.-sti-
pendiat Adrian Farner Rogne.  

Forskerne så blandt andet på forskel-
lige typer af job. Her fandt de heller ikke, 
at nogen jobgrupper skilte sig ud. 

Samme resultat er en anden norsk 
forskningsgruppe kommet frem til.

- De, som pensionerer sig tidligere, 
har ofte en grund til det. Det kan være på 
grund af dårligere helbred, som jo er en in-
dikator for levealderen, påpeger ph.d.-sti-

SoV, Så længe du Vil. Tag dig al verdens 
tid til at nyde morgenmaden med en avis. 
Og lad resten af dagen gå med at ligge i 
sofaen og slappe af. Din eneste bekym-
ring er, hvad du skal spise til aftensmad.

Du kender det muligvis godt. Fantasien 
kan hurtigt stikke af med dig, når du føler 
dig udkørt af hverdagens arbejdstrumme-
rum og forestiller dig dit tredje liv.

Men gavner det egentlig helbredet at 
blive pensionist, eller er det bedre at blive 
ved med at arbejde, så længe du orker? Og 
hvor mange år kan du overhovedet regne 
med at få lov til at nyde din pension? 

Det er spørgsmål, som du måske bør 
stille dig selv, inden du drømmer dig væk 
i et liv efter arbejdslivet. Og det er spørgs-
mål, som nu igen er blevet aktuelle, efter 
at Socialdemokratiet i den nylige valg-
kamp kom med et udspil om, at nedslidte 
skal kunne komme på pension tidligere. 

En ting, som Socialdemokratiet imid-
lertid ikke afklarede, er, hvem der skal reg-
nes som nedslidt. Og vender man blikket 
mod forskningen på området, ser det sam-
tidig også ud til, at det ikke er alle, som 
har lige stor gavn af at træde tilbage fra 
arbejdsmarkedet tidligere.

 Uddannelsesforbundets medlemmers aldre

Ungdomsskolelærerne har den højeste andel af kolleger på under 45 år, mens medlemmer ansat inden for beskæftigelses-
området og UU har den største andel af 55-64-årige. Uddannelsesforbundets yngste medlem er en 24-årig kvinde ansat ved 
FGU, mens det ældste er en pensioneret mand på 100 år.
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pendiat Maja Weemes Grøtting fra Sen-
ter for velferds- og arbeidslivsforskning 
ved Velferdsforskningsinstituttet Nova.

Men selv om noget altså kunne tyde 
på, at pensionsalderen ikke påvirker le-
vealderen, så er forskerne relativt sikre 
på, at pensionsalderen til gengæld påvir-
ker helbredet, eller rettere hvordan man 
oplever sit helbred. 

- Har man haft et meget fysisk kræ-
vende arbejde, eller et arbejde som er ned-
slidende på andre måder, kan der for hel-
bredet være en positiv effekt af at gå på 
pension, forklarer Maja Weemes Grøtting.  

Pensionisterne oplever altså, at de fø-
ler sig sundere efter at have haft et fy-
sisk nedslidende arbejdsliv. Mindre sik-
kert er det imidlertid, om det rent faktisk 
også er sundere.

kan også være negativt for helbredet

Nogle undersøgelser peger omvendt på, at 
den del af befolkningen, som har en lang 
uddannelse og et arbejde med høj status, 
oplever det at gå på pension som negativt 
for deres helbred. 

- Det kan skyldes, at de mister motiva-
tion, eller at de oplever det, som om deres 
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psykiske helbred eller selvværd bliver dår-
ligere, forklarer Maja Weemes Grøtting. 

Der er ifølge både hende og Adrian Far-
ner Rogne forskning, som tyder på, at den 
gruppe af befolkningen kommer ud for et 
lille fald i deres kognitive evner, muligvis 
fordi de bliver mindre stimuleret.

Nu spørger du muligvis, hvad det bety-
der for dig som underviser. For ved ned-
slidning forstås jo typisk, at det er bevæ-
geapparatet, som har lidt overlast, for ek-
sempel fordi man som blandt andet sosu- 
eller slagterimedarbejder har foretaget 
belastende bevægelser i løft.

Men du kan også blive nedslidt som un-
derviser. For mens nogle undervisere bli-
ver, til de er langt over 80 år, er der andre, 
som brænder ud, når de er i 50’erne, un-
derstreger Henning Kirk, der er tidligere 
læge og i dag arbejder som aldringsforsker.

Man kan således set med forsknings-
briller ikke sige noget generelt om, hvem 
der er bedst tjent med at gå tidligt, og hvem 
der er bedst tjent med at gå sent på pension.

- Går man død i det at undervise, skal 
man hellere blive aktiv et andet sted. Men 
andre vil have fordel at blive i jobbet. For 

nogle lærere er det en stor del af deres 
identitet. De skal selvfølgelig gøde jor-
den for, at de kan blive ved så længe som 
muligt, råder Henning Kirk.

lærere går sent og længe på pension 

Vender man blikket mod statistikken, vi-
ser den, at lærere – det drejer sig dog om 
folkeskolelærere – er blandt de to faggrup-
per, som generelt set går senest på pension. 
Samtidig kan de se frem til et længere 
otium end andre faggrupper, viser Dan-
marks Statistiks seneste tiårsoversigt. 

Uddannelsesforbundets medlemmer er 
ifølge Karsten Vrangbæk, der er professor 
og leder af en forskningsgruppe ved Center 
for Sund Aldring under Københavns Uni-
versitet, formentlig da også blandt dem, 
som lever længst og derfor har længst tid 
på pension. Men derfor kan der godt være 
nedslidte lærere, påpeger han.

Om de vil kunne komme tidligere på 
pension som følge af en eventuel pensi-
onsreform, kommer ifølge ham dog helt 
an på, hvordan pensionsreformen defi-
nerer nedslidning.

- En ting er, hvis politikerne især ser på 

 se, hvornår du kan komme på pension

Pensionsalderen vedtaget af Folketinget

Fødselsdato Pensionsalder

Før 31.12.1953 65 år

1.1.1954-30.6.1954 65,5 år

1.7.1954-31.12.1954 66 år

1.1.1955-30.6.1955 66,5 år

1.7.1955-31.12.1962 67 år

1.1.1963-31.12.1966 68 år

1.1.1967-31.12.1970 69 år

1.1.1971-31.12.1974 70 år

1.1.1975-31.12.1978 71 år

1.1.1979 eller senere 72 år

kilDe: SeniorhAAnDBoGen.Dk

det fysiske helbred. En anden er, hvis de 
også ser på det psykiske helbred. Lærer-
faget kan jo være en profession, som bli-
ver udsat for en del stresspåvirkninger, 
og en profession, hvor det for nogle kan 
være svært at leve op til kravene og følge 
med tiden, forklarer Karsten Vrangbæk.

Som eksempler på stressende forhold 
nævner han, at man som lærer løbende 
bliver konfronteret med elever. Desuden 
skal man holde sig ajour – såvel inden for 
de fag man underviser i, som i forhold til 
de krav og normer man underviser un-
der, samt de digitale hjælpemidler, der 
skal bruges.

Hvornår man får mest ud af at trække 
stikket, kan man altså nok bedst selv af-
gøre. Hvornår man kan trække stikket, er 
imidlertid en løbende politisk diskussion.
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sådan  
ældes dU 
langsomt 
på og eFter 
Jobbet
Selv om nedslidte muligvis får 
lov til at gå på pension tidligere, 
er udsigten for alle andre, at 
pensionsalderen stiger. Her er nogle 
gode råd til, hvordan du holder dig 

fit til et langt arbejdsliv og får 
mest muligt ud af dit otium.

A F  A n D r e A S  A n To n i  lU n D   

i l lU S T r AT i o n :  l o U i S e  T h r A n e  J e n S e n

 5 gode råd til et langt  
arbejdsliv

•  Hold dig i god fysisk form – det er godt for både krop og hjerne.

•  Hold indlæringsevnen ved lige ved for eksempel at læse, lytte, 
skrive, diskutere og generelt at være nysgerrig.

•  Dyrk dine sociale relationer – og skab nye.

•  Undgå rutiner – tag for eksempel en anden vej til arbejde af og til.

•  Stimuler din hukommelse – for eksempel ved at skrive dine erin-
dringer, ordne din fotosamling eller forske i din slægt.

kilDe: henninG kirk, AlDrinGSForSker

du har hørt det så mange gange før, at det muligvis hænger dig 
ud af halsen. Men det gælder også her: Hold dig i god fysisk form.

For vil du gerne holde dig fit – både fysisk og mentalt – så længe 
du er på arbejdsmarkedet, for at klare overgangen til dit otium 
bedst muligt og ikke mindst for at få den sundest mulige pensio-
nisttilværelse, så bør du være opmærksom på KRAM-faktorerne – 
Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Dertil kommer gode søvnvaner.

- Fysisk aktivitet har en positiv indvirkning i forhold til stort 
set alt inden for aldring, forklarer Henning Kirk, aldringsforsker, 
forfatter og foredragsholder.

Åreforkalkning, blodpropper, hjerneblødning og hjertesvigt er blot 
enkelte af de fysiske lidelser, du kan risikere at få, hvis dit kredsløb 
bliver dårligere. Men jo mere motion du dyrker, desto bedre kreds-
løb får du. Og jo bedre kredsløb du har, desto mere styrket hjerne 
får du samtidig. Motion er altså den bedste forbyggende medicin 
mod aldring – både for krop og sjæl.

start til dans eller boksning

Tidligere mente man faktisk, at det var vigtigt at holde sig i ro – 
både fysisk og psykisk – når man var blevet gammel for at undgå 
at slide sig selv ned. Men ikke mindst når det gælder fysisk aktivi-
tet, er mantraet nu tværtimod, at det gælder om at bruge kroppen 
for at undgå, at den forfalder.

For ens mentale helbred er det desuden afgørende at tilegne sig 
nye færdigheder som for eksempel at lære et nyt sprog. Hvis man 
kombinerer det med fysisk aktivitet, kan man opnå flere fordele, på-
peger Karsten Vrangbæk, som er professor og leder af en forsknings-
gruppe ved Center for Sund Aldring under Københavns Universitet. 

Som eksempler nævner han at begynde at gå til dans, tai chi el-
ler boksetræning. En anden nøgle til at holde sig mentalt fit er at 
dyrke sociale relationer.

- Når man går på pension, sker der et brud. Man bliver taget ud 
af det fællesskab, man var en del af på arbejdet. Og så er det vig-
tigt at tænke over, hvilke nye relationer man kan indgå i, pointe-
rer Karsten Vrangbæk.

selv lærere bør lære at lære

At udfordre sig selv er med til at holde hjernen ung. Hjernen skal 

tema: pension



28 Uddannelsesbladet 05 / 2019

Når FGU-uddannelserne slår dørene op til august, lukker Gyldendal 
ligeledes op for den helt nye FGU-portal. Portalen er bygget op 
omkring den ambition, at eleverne skal have en frisk start og et reelt 
nyt tilbud, og ud fra den idé, at lærerne fortjener de bedst mulige 
forudsætninger for at skabe en ny, fælles faglighed. FGU-portalen 
bliver en dynamisk digital platform, hvor teori bliver forankret i 
praksis, og hvor man både kan arbejde med faglige mål og reelle 
produktioner.

FGU-portalen er gratis resten af 2019, da den løbende 
bliver opdateret og tilpasset i takt med FGU-virkeligheden. 
Se mere om det nye materiale på fgu.gyldendal.dk.   
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Få FGU-portalen 
gratis indtil 2020

Nyt 
materiale 
til FGU!

”Vi skal 
Helst dø med 
støVlerne 
på”
Isabel Berg, 43 år, ungdoms-
skolelærer i heltidsundervisningen, 
stillede forslag til en resolution på 
Uddannelses forbundets repræsentant-
skabsmøde i maj måned om, at alle 
skulle have ret til at komme på pension 
i en værdig alder. Men hvad er det?

- Vi bliVer systemisk syge og nedslidte før tiden. Og er man 
så heldig at overleve den gennemsnitlige levetidsalder, er 
det politikernes mening, at vi helst skal arbejde, til det ikke 
kan lade sig gøre mere. Vi skal helst dø med støvlerne på.

Det siger Isabel Berg, der er ungdomsskole-
lærer i heltidsundervisningen. 

På Uddannelsesforbundets repræsen-
tantskabsmøde i maj blev hendes forslag 
til en udtalelse om, at alle skal have ret 
til at komme på pension i en værdig al-
der, vedtaget. For det gør hende harm, 

at der ikke er større ambitioner for både 
et værdigt arbejdsliv og en værdig pensi-

onsalder – et realistisk bud er her efter hendes 
mening i begyndelsen af 60’erne. 

- Det overskud af tid og ressourcer, der er kommet på 
grund af den teknologiske udvikling, skal komme lønmod-
tagerne til gode. Samtidig har de store generationer jo spa-
ret op, og også de penge kan være med til at betale for en ge-
nerel sænkning af arbejdstid og fastsat pensionsalder, si-
ger hun og tilføjer:

- Og så tror jeg, at der er løsnin-
ger, vi ikke har tænkt ind endnu. 
For vi har aldrig været rigere, 
teknologien har aldrig tidli-
gere frigjort så meget tid, så 
selvfølgelig kan vi lave en 
bedre pensionsplan og et 
bedre Danmark. 
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rblive overrasket engang imellem, for at forbindelserne 
i hjernen bliver fornyet. 

Det er derfor en fordel at møde mennesker, man ikke 
har mødt før – for eksempel mennesker med andre poli-
tiske holdninger eller en anden kulturel baggrund end 
ens egne. Man kan eksempelvis engagere sig i frivilligt 
arbejde. Og også børn – og herunder børnebørn – udfor-
drer vanetænkningen. 

Det gælder netop om at bryde rutinerne. Også fagligt.
- For lærere kan det være en udfordring, at man skal 

forstå at forny sig, så man holder fast i glæden ved sit 
arbejde. For at skære det helt ud i pap, så må man ikke 
lade mageligheden vinde over nysgerrigheden. Der vil 
være en del undervisere, som forlader sig for meget på 
rutinen. De kan holde den gående i en del år, men i sid-
ste ende kommer de til at køre træt og brænde ud. De ri-
sikerer at dø en faglig død, hvis de ikke fornyer sig, ad-
varer Henning Kirk.

læg en plan for dit otium

Ligegyldigt hvad man arbejder med, gælder det ifølge 
ham om at lægge en plan for, hvordan man bliver ved 
med at udfordre sig selv og holde sig motiveret. Og det 
er ikke noget, man bør vente med, til man er gået på pen-
sion. Jo før man får gjort det at bryde rutiner til en – ja, 
rutine – desto bedre bliver man til det.

- Jeg holder selv foredrag, og jeg kender godt det med at 
hvile på laurbærrene, hvis man synes, det kører godt. Så 
glemmer man at forny sig, forklarer aldringsforskeren.

Og fornyelsen behøver altså ikke at bestå af store di-
daktiske revolutioner.

- Man kan indarbejde et system, hvor man til hver un-
dervisningstime har et nyt element med. Det kan være 
en ny anekdote eller et nyt foto. På den måde stimulerer 
man sig selv til at undervise med en lidt anden vinkling, 
og der er større chance for, at dem, der bliver undervist, 
oplever en som en underviser, der fornyer sig, eksempli-
ficerer Henning Kirk. 

Det gode råd til et langt og sundt otium er altså kort 
sagt at holde både krop og hoved i gang – både inden og 

efter at du siger farvel til arbejdsmarkedet. Drøm-
men om et otium med fødderne oppe må derfor 
måske forblive en fantasi – i hvert fald hvis du 
vil have mest muligt ud af dit tredje liv.

Hvad  
mener andre af 

Uddannelsesforbundets 
medlemmer er en værdig 

pensionsalder, hvem er 
de nedslidte, og hvordan 
holder de sig selv i gang? 

Det har vi spurgt om  
i denne voxpop.

tema: pension
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ONLINE LEDELSE, 
SAMARBEJDE OG LÆRING
Virksomheder kan spare tid og rejseomkostninger 
ved at tage den nye teknologi i brug ved fx 
mødeafholdelse. Dette masterfag giver It-ledere, 
It-konsulenter m.fl. kompetencer til at håndtere 
nye møde- og samarbejdsformer. Undervisning 
online samt seminarer.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M I T O . E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING  
OG LÆRING 
Giver kompetencer i facilitering af dialogiske lære-
processer på individ- og gruppeniveau. Giver indsigt i - og 
forståelse for - forskellige ledelsesparadigmer. Styrker 
deltagernes kompetencer i tilrettelæggelse og ledelse af 
organisatoriske forandringsprocesser. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

M O C . E V U . A A U . D K

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien i disciplinen 
’ledelse af mennesker og organisationer’. Kompetencer 
inden for ledelse af læring og organisationsudvikling, 
følelser, motivation, kreativitet, magt, procesledelse, 
trivsel, intervention og evalueringsprocesser. Fokus på 
egen faglige og personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

L O O P . E V U . A A U . D K

PÆDAGOGISK LEDELSE 
MPL er for dig, der arbejder med pædagogisk ledelse 
i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse.
Med denne master kan du bidrage til udviklingen af en 
stærk faglig samarbejdskultur, der styrker læringsudbytte 
og arbejdsglæde på din arbejdsplads. Du får kompetencer 
inden for læringsledelse  og udvikling af undervisning, 
medarbejdere og institutioner. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M P L . E V U . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med 
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og 
entreprenørskab. Kompetencer til at designe kreative og 
innovative læreprocesser med inddragelse af kunstens, 
sansernes, kroppens og legens virkemidler  
– til gavn for trivsel og inklusion.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

K R E A . E V U . A A U . D K 

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring, 
organisationsudvikling og evaluering. Giver kompe-
tencer til at iværksætte, udvikle og vurdere mange 
slags læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring mere 
indhold og kvalitet. Gode muligheder for specialisering og 
enkeltfag. Flere enkeltfag med studiestart i september.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

M L P . E V U . A A U . D K

Kom og hør om masteruddannelserne. 

Mød undervisere og studerende. 

Program og tilmelding på 
uddannelsernes hjemmesider.
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er endnU  
ikke klar  
til golF eller 
FriVilligt 
arbeJde 
Jens Espensen, 65 år, 
underviser i dansk som 
andetsprog på VUC Lyngby 

- jeg Var for nylig sammen med en gammel kollega, 
som først ville være gået om to år. Men i marts må-
ned ville han pludselig ikke mere. Han stoppede nær-
mest fra dag til dag og var ligeglad med, at det gik ud 
over efterlønspræmier og alt muligt. Han kunne ikke 
mere. Det taler for, at man skal have en variabel pen-
sionsalder, fremfor at andre skal fortælle én, hvornår 
man kan gå. Men det er svært, for hvem skal afgøre, 
om det er berettiget?

- Jeg er fortsat på arbejdsmarkedet, fordi jeg har lyst 
til det. De sidste fem år har jeg udelukkende undervist i 
dansk som andetsprog, og det er dét, jeg bedst kan lide. 
Det er interessant, og man møder folk fra hele verden. 
Det tiltaler mig. Jeg er vældig glad for mit arbejde, så 
spørgsmålet om pension er ikke aktuelt for mig. Jeg er 
slet ikke på et sted i mit liv, hvor jeg skal stå i en gen-
brugsbutik eller bruge en masse tid på at spille golf.

- Jeg har intet pres følt for at skulle gå på pension. 
Overhovedet. Da jeg rundede pensionsalderen her 
i vinter, var det eneste, jeg blev spurgt om, hvad jeg 
havde lyst til næste år. I de år jeg har været på min nu-
værende arbejdsplads, har der hvert år været folk, der 
kunne gå på pension, men flere vælger at fortsætte – 
nogle også i deltidsjob. Så på arbejdspladsen er der tra-
dition for, at alder ikke er nogen hindring, hvis man 
kan udføre sit job.

- Jeg forsøger at holde mig skarp i forhold til mit 
fag. Som faggruppeformand i dansk som andetsprog 
har jeg brugt meget energi på at udvikle arbejdet med 
digital dannelse og it i undervisningen. Så jeg bruger 
tid på nye undervisningsmedier og -former. Jeg har 
også pålagt mig selv at skifte mindst en tredjedel af 
mine materialer ud med nye efter hvert semester for 
at holde mig opdateret.

både Fysisk 
og mentalt 
nedslidning 
skal tages 
alVorligt 
Mads Pierre Bruus, 43 år,  
EUD-lærer, TEC i Gladsaxe
- det Skal være 100 procent individuelt, hvornår folk skal 
have lov til at gå på pension. Der skal ikke være nogen al-
dersgrænse. I nogle faggrupper er det hænder, arme og ben, 
der bliver slidt ned, og i andre er det mental nedslidning. 
Der burde foregå en løbende evaluering af, hvornår folk er 
så slidte, at de må gå fra. Og der skulle uddannes eksperter 
til at opstille kriterierne for det. Hvis det kun er en kropslig 
nedslidning, kan man for eksempel blive vurderet ud fra, 
om man mentalt klarer sig så godt, at man kan blive omsko-
let til noget andet. Og hvis man ikke kan det, er man nødt 
til at pensionere personen.

- Jeg kørte galt for 16 år siden – frontalt ind i en lastbil. 
Lå i koma i 14 dage med åbent kraniebrud og var fuldkom-
men knust i kroppen. Jeg blev nærmest lappet sammen og 
fik at vide, at jeg nok aldrig kom til at gå igen. En god ven-
inde, der er sygeplejerske og specialist i genoptræning, lagde 
dog et genoptræningsprogram for mig, så nu løber, svøm-
mer og cykler jeg. 

- Jeg underviser primært på VVS-linjen lige nu, og de er 
i gang med køre mig i stand til en kølemontørud-

dannelse. Min første fulde uddannelse var 
som VVS-energimontør, men derudover 

har jeg sindssygt mange faglige uddan-
nelser og certifikater. 

-  Efter ulykken viste det sig, at min hu-
kommelse og min matematiske-logiske in-

telligens stadig ligger over gennemsnittet. 
Men jeg er bygget sådan, at hvis jeg ikke for-

drer min hjerne med et eller andet udfordrende, 
så sander jeg til. Andre føler sig mest trygge og sikre ved at 
arbejde med rutine. Men jeg er kun sikker og tryg, hvis jeg 
bliver udfordret. Så det handler om at mærke efter i sig selv. 
Det er også derfor jeg siger, at man skal have en løbende eva-
luering af, hvornår man kan få lov at gå på pension.

tema:  
pension
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ONLINE LEDELSE, 
SAMARBEJDE OG LÆRING
Virksomheder kan spare tid og rejseomkostninger 
ved at tage den nye teknologi i brug ved fx 
mødeafholdelse. Dette masterfag giver It-ledere, 
It-konsulenter m.fl. kompetencer til at håndtere 
nye møde- og samarbejdsformer. Undervisning 
online samt seminarer.
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OG LÆRING 
Giver kompetencer i facilitering af dialogiske lære-
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LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
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’ledelse af mennesker og organisationer’. Kompetencer 
inden for ledelse af læring og organisationsudvikling, 
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Med denne master kan du bidrage til udviklingen af en 
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det kan 
også Være 
psykisk 
opslidende 
at Være 
lærer 
Lonni Paulsen,  
28 år, lærer i heltids-
undervisningen 
i Aabenraa 
Ungdomsskole 

en Værdig pensions- 
alder aFHænger aF,  
HVad man laVer
Mikkel Borbjerg Jakobsen, 44 år, lærer  
i dansk som andetsprog, Sprogeu Aps
- jeg forbereder mig på at arbejde, til jeg dør. Jeg har læst rigtig længe på 
universitetet, så jeg begyndte først på arbejdsmarkedet for alvor, da jeg var 
over 30 år. Jeg ser lidt matematisk på det, som hvor længe har man bidraget 
til arbejdsmarkedet og betalt op til sin egen pension? Og det har jeg jo ikke 
gjort i så mange år. 

- En værdig pensionsalder afhænger af, hvad man laver. Er man slidt ned 
af at arbejde med tunge ting, skal man have mulighed for at trække sig til-
bage tidligere. Jeg er selv lidt en arbejdshest og kan lide at arbejde – med hele 
det sociale aspekt i det. Men man skal tænke alle ind i en pensionsordning, 
for det psykiske pres for blandt andre folkeskolelærere kan også være virke-
lig, virkelig hårdt.

- Jeg er ansat på en lille privat sprogskole og underviser på store virksomhe-
der i København – for det meste folk med høje uddannelser fra alle hjørner af 
verden. Og sideløbende tager jeg uddannelsen til lærer i dansk som andetsprog. 

- Jeg har ikke samme rettigheder som mange andre lønmodtagere. Har for 
eksempel ikke løn under sygdom, og lige nu har jeg måttet bede om supple-
rende dagpenge, fordi virksomhederne går på ferie. På den måde er det utro-
ligt amerikansk i firmaet og meget fra hånden til munden. Men den fleksibi-
litet gælder også den anden vej. Jeg er musiker ved siden af, og hvis jeg får en 
koncert en fredag aften i Tyskland, kan jeg bare rykke mine timer til en an-
den dag. Det er en fin arbejdsform for mig lige nu, men om jeg også kan lide 
det om fem år, ved jeg ikke. 

tema:  
pension
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- jeg elSker mit arbejde, men jeg tænker bestemt ikke, at jeg 
kan holde til det i 35 år mere – med mindre arbejdsvilkårene 
bliver ændret – og lønnen gør i forhold til kvalifikationerne.

- I hele diskussionen om nedslidtes ret til pen-
sion skal man være opmærksom på, at det fak-

tisk også er hårdt at have med mennesker at 
gøre. Jeg ved godt, at alle lærere hyler op om, 
at de ikke har tid nok til at forberede sig or-
dentligt, men jeg går faktisk meget ofte med 

en følelse af, at det her kunne jeg have gjort 
bedre. Jeg er stolt over, at vi på Køge Handels-

skole gør meget ud af at være mentorer for ele-
verne. Men når man arbejder med unge mennesker, 

skal man være tilgængelig 24/7, og vi skal håndtere selv vir-
kelig tunge samtaler om for eksempel incest med eleverne 

ind imellem vores undervisning. Det kan være enormt op-
slidende. Og skal man give nærværende undervisning, skal 
man have ladet op. Vi er gradvist blevet pålagt flere og flere 
arbejdsopgaver, og jeg rubber faktisk neglene, men hvis tin-
gene skal gøres ordentligt, skal man jo bruge noget tid på dem. 

- Jeg er socialist, men synes også, at folk selv skal tage et 
medansvar, hvis de er ved at blive slidt ned. Det er lidt forkæ-
let at tro, at fordi man har uddannet sig til en type job, skal 
man ikke være proaktiv i forhold til at videreuddanne sig til 
noget andet, hvis ens ryg begynder at knage. Der kunne jeg 
godt tænke mig, at man begyndte at opdrage danskerne til 
at være lidt mere proaktive, selvstændige og selvtænkende, 
i stedet for at tænke, at politikerne altid skal ordne det hele. 
Jeg ved godt, det ikke lyder særlig socialistisk, men det er jo 
en forudsætning for, at velfærdsstaten kan overleve. 

tag selV ansVar For at Handle  
Ved nedslidning 
Mai-Louise Nielsen, 35 år, handelsskolelærer Køge Handelsskole

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
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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 siden

- det afhænger af ens arbejdsliv, hvornår man skal have 
lov at gå på pension. Jeg kan selv gå af som 68-årig, og det 
er faktisk en meget reel alder – hvis jeg bliver i det her er-
hverv, og hvis vi generelt får det bedre i længere tid. Men 
samfundet skal være helt åbent for, at man kan fortsætte 
ud over pensionsalderen, hvis man har lyst, og hvis sko-
len gerne vil have, at man fortsætter. 

- En brolægger, smed, tømrer eller andre, der slæber 
tung ting, bliver helt sikkert slidt hurtigere ned i krop-
pen. Men der er et stort psykisk pres på mig med den sko-
leform og på det specialområde, hvor jeg er. Det kan også 
være nedslidende. 

– I min klasse er der en meget udsat gruppe. De kom-
mer ofte alt for sent til os. Man skal nogle gange stå mo-
del til mange personangreb – fysiske og psykiske – som 
lærer, og samtidig er der hele tiden krav om, at man skal 
motivere nogle, som ikke altid vil motiveres. Man står 
dér med hele sin personlighed og hopper og danser for at 
få det til at gå op, og alligevel møder man ofte kritik af at 
man ikke gør det godt nok, eller at eleverne keder sig. Det 
er psykisk opslidende. Og der er jeg da usikker på, om jeg 
kan holde til det i mange år.  
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FYRAFTENSMØDE 

TEMADAG 
- Emotionelle følger ved ordblindhed

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne, III 
- Bliv klogere på angst - og hvad du kan gøre for at hjælpe

3. LIV 
- Få ideer og inspiration til et fortsat, aktivt og spændende liv  
  
  
 

 

 

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

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

8., 9., 22. og 29. oktober

31. oktober 3.-4. december

8. oktober

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

MØDER og KONFERENCER

Inden for de næste 10 år vil kunstig intelligens foran-
dre både vores jobs, og den måde vi lever og arbejder 
på. Forståelse for digitale teknologier er derfor blevet 
et nødvendigt og grundlæggende element i den al-
mene dannelse, du som underviser skal fremme hos 
elever og studerende.

Få overblik over dine muligheder, når du forlader 
arbejdsmarkedet, med hensyn til efterløn, folke-
pension, ATP og pensionen fra arbejdet. Få ideer og 
inspiration til et fortsat aktivt og spændende liv og 
et godt grundlag for at træffe nye valg og sætte 
nye mål.

For alle 
09.30-15.30 
Uddannelsesforbundet 
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K 
Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk 
1.200 kroner for medlemmer 
1.500 kroner for ikke-medlemmer

Tilmelding:  SENEST 30. september 

For alle med interesse heri 
15.30-17.30   
I Aalborg, Aarhus, Kolding og København
Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk 
Gratis for medlemmer  
200 kroner for ikke-medlemmer
Tilmelding : SENEST 14 dage før 

For alle med interesse heri 
10.30-13.00 den efterfølgende dag 
Comwell Klarskovgaard 
Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør 
Tine Mai Petersen, tmp@uddannelsesforbundet.dk 
3.700 kroner for tilmelding før den 15. oktober
4.500 kroner for tilmelding efter den 15. oktober, 
men før den 1. november
Tilmelding: SENEST 1. november

Et liv med læse- og skrivevanskeligheder kan have 
konsekvenser for identitetsudviklingen, påvirke selv-
opfattelsen og troen på egen mestring. Hvordan kan 
vi som undervisere bedst støtte den voksne ordblin-
dekursist?

Vi ved, at en del af de unge, vi møder på ungdomsud-
dannelser, lever med angst. Og vi ved, at de dermed 
bliver forhindret i at leve det ungdomsliv, de ønsker, 
og at de har svært ved at få skoledagen til at hænge 
sammen.

55 +  
10.00-17.00 
FTF-A Region Midtjylland
Vestergade 48 H, 8000 Århus 
Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk 
Gratis for medlemmer, 200 kroner for ledsager
Tilmelding : SENEST 19. september
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anmeldelser

UnderVisningens genopdagelse

Af Gert Biesta, Forlaget Klim, 158 sider, 
199,95 kroner.

    
Den hollandske professor 
Gert Biesta argumenterer i 
denne bog for en mere kon-
servativ opfattelse af under-
visning og pædagogik. Biesta 
udfolder i bogen det unikke og 
uerstattelige arbejde, som læ-

rere og undervisere laver hver dag. Udgangs-
punktet i bogen er, at eleven skal betragtes som 
et subjekt, der skal vækkes til ”at eksistere i og 
med verden” (side 11). 

Biesta betragter undervisning som en pæ-
dagogisk proces, hvor læreren er blevet gjort 
til en person eller faktor uden reel indflydel-
se. En, der fra politisk side er blevet reduce-
ret til at skulle arbejde med målbart lærings-
udbytte i forhold til nogle politiske dagsorde-
ner. Lærerens undervisning er her ikke nød-
vendigvis progressiv og frisættende for bar-
net eller eleven. 

Biesta indleder bogen med først at under-
søge læring som en konkret pædagogisk opga-
ve. Dernæst beskriver han, hvorledes undervis-
ningen skal frigøres fra læring. Undervisningen 
skal åbne for andre muligheder for eleven i for-
hold til netop at forstå den omgivende verden. 
Eleven skal her ”forstyrres” for at kunne ny-
skabe sig selv. Eleven bliver her et unikt subjekt 
med handleevne. Biesta omtaler denne handle-
evne som ”elevgørelse” (Blandt andet side 51).

Biesta er meget struktureret i sine argu-
menter og holder hele tiden sine anskuelser 
op i mod filosofiske betragtninger. Han argu-
menterer her for en mere konservativ tilgang 
til undervisning, hvor læreren gerne må være 
en autoritet i klasserummet. Det fine her er 
dog, at autoritet fundamentalt skal ses som 
et relationelt forhold mellem en lærer og elev 
som subjekt.

Endelig omtaler Biesta, hvordan undervis-
ning skal iværksættes som en dissensus – en 
meningsforskel. Læring er her ikke kun et en-
degyldigt slutfacit, defineret i for eksempel di-
verse bekendtgørelser, men en ting, som elev og 
lærer sammen finder ud af. Elev og lærer bru-
ger her hinanden. I denne konstellation skal 
læreren appellere til noget, der kan være en 
umulighed – men som ikke er det i det relati-
onelle møde mellem læreren og eleven. Lære-
ren skal altså have et reelt ønske om at arbej-
de ud fra det, der er muligt. Læreren har i øv-
rigt her et ansvar, men også en forpligtelse til 
at give noget til eleven, som skal modtage dette 
uden taknemmelighed og ydmyghed. 

Det genopdagende ved Biesta er hermed, at 
læreren gerne må være en autoritet, og at un-
dervisningen gerne må være konservativ. Un-
dervisningen skal her ikke være automatisk og 
instrumental. Læring og undervisning skal ses 
som en kontekstuel ting, der udspiller sig i et 
fællesskab. Læring skal forstås som ”begribel-
se”, hvor den lærende konstruerer sin egen hi-
storie og måske dermed sin identitet. 

Jeg kan klart anbefale denne bog til alle, 
der arbejder med pædagogik og undervisning. 
 Biestas diskuterende pointer skaber selvreflek-
sion hos den meget erfarne lærer og underviser. 
Den helt igennem fantastiske bog har gjort, at 
jeg selv er blevet nytænkende på egen praksis 
– efter at have arbejdet som almenlærer i 12-
13 år i produktionsskoleregi. 

Biesta viser, at undervisning i den grad har 
betydning. Og bogen er klart en hyldest til alt, 
der omhandler undervisning samt en tydelig 
hyldest til alle lærere og undervisere. 

Lotte Bank 

på VeJ – på trods – prodUktionsskolerne 

gennem 40 år

Af Torsten Asbjørn og Peter Borberg, 
 Forlaget Asborg, 255 sider, 249,95 kroner.

    
”Vi skal have skrevet en fyldig 
historie og fejret med fødsels-
dagslagkage med 40 lys. Arki-
vet til research ligger her ude 
bagved”. Sådan nogenlunde 
kan det have lydt, da journa-
listerne Torsten Asbjørn og 

Peter Borberg engang i 2018 eller før har druk-
ket kaffe med Produktionsskoleforeningen.

Og det har Asbjørn og Borberg (A&B) så 
gjort. Om bogen skal læses som et punktum på 
et bemærkelsesværdigt afsnit i dansk uddan-
nelseshistorie eller som en milesten i udvikling 
af en anderledes og praksisorienteret pædago-
gik, der nu videreføres under FGU, kan læseren 
selv bestemme. Begge dele er muligt.

Bogen er velskrevet. Særdeles velskrevet!  
A&B har researchet grundigt i et stykke dansk 
skolehistorie, som næppe har været kendeteg-
net ved systematiske arkivrutiner eller mini-
sterielle afrapporteringer.  En del af bogens for-
arbejde har bestået i interviews med en flok af 
nu gråsprængte pionere og ildsjæle, som fra cir-
ka 1979 og frem har praktiseret en skoleform 
og pædagogik, som i høj grad blev til ”på trods”. 
På trods af slet skjult ringeagt fra det etablere-
de uddannelsessystem samt politikere og ana-
lytikere, der hændervridende ikke vidste, hvad 
de skulle gøre ved ”restgruppen”. En betegnelse, 

Fagbøger

Fag og Fordybelse

Af Loa I. Bjerre med flere, bog 213 sider
kUltUr & samFUnd

Af Christina Blach Hansen med flere, 
bog 237 sider
læs andersen!

Af Steen Beck, bog 216 sider
ks-bogen

Af Maria Madsen med flere, bog 331 sider
Fagdidaktik i religion

Af Stig F. Sørensen, bog 171 sider
på VeJ – på trods

Af Thorsten Asbjørn og Peter Borberg, 
bog 256 sider
krap (grUndbog + metoder og 
 redskaber)

Af Lene Metner og Peter Bilgrav, bog 156 sider 
og øvelseshæfte 234 sider

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

der måske var gangbar på ministerielle møder 
om arbejds- og uddannelsespolitik, men som 
man altid – forståeligt – har hadet ude på pro-
duktionsskolerne.

Eleverne på produktionsskolerne havde og 
har en lille smule tilfælles: De havde vanskeligt 
ved at finde sig til rette i både de bogligt orien-
terede ungdomsuddannelser og de erhvervs-
faglige, og de var uafklarede med retning. Mere 
interessant var og er imidlertid det forhold, at 
de unge var forskellige. At de var individuelle 
og hver især havde talenter og potentialer, der 
ventede på at blive opdaget og foldet ud.

Og metoderne til denne udfoldning? Ud 
over tålmodighed og respektfuld tilgang til den 
meget forskelligt-artede gruppe af unge valg-
te produktionsskolelærerne et i virkeligheden 
simpelt læringsprincip: Learning by doing. Lad 
hånden lære ånden. Lad praksis og praktisk ar-
bejde være et bærende element og en tilskyn-
delse, hvor eleven kan se, høre og mærke re-
sultater af deres arbejde. Arealberegning af et 
nylavet havebord bliver en nødvendig og prak-
tisk anvendt matematik, når vi skal finde ud 
af, hvor meget maling der skal blandes til bor-
det.  Og når vi nu er i gang med anvendt mate-
matik, kan vi i det ligeværdige team på værk-
stedet lige så godt finde ud af, hvor meget træ 

der skal bestilles til ordren på fem haveborde 
til den lokale børnehave.

Enkelt! Hvorfor havde ingen tænkt på det 
noget før? Fordi, forklares det i bogen, vi i 
Vesteuropa har tradition for, at ”viden” måles 
i stakken af bøger foran dig. Boglig uddannel-
se har altid rangeret højere end alt anden form 
for læring. Beskæmmende – især i Grundtvigs 
hjemland, hvor vi ellers har en fin tradition for 
at kunne lære uden en kvantificeret test for en-
den af uddannelsen. Produktionsskolerne hed 
da også mange steder produktionsHØJskolen.

Hele historien udfoldes, citeres og eksem-
plificeres gennem bogens del 1 – hovedafsnit-
tet. Som sagt; gennemresearchet og skrevet 
med fokus på den vanskelige balance, produk-
tionsskolerne har levet med: Indadtil ved at 
skulle anvende pædagogisk empati, tålmodig-
hed og respekt for den enkelte.  Udadtil som 
en skole, der skulle fungere ”på trods”.  Gen-
nem alle 40 år har produktionsskolerne levet 
med en status af politisk ”vilkårlighed” begrun-
det i det syn, at skolerne jo egentlig ”mest” var 
en hensigtsmæssig P-plads i lavkonjunkturer. 
”På trods” af disse vilkår viste produktions-
skolerne en tredje vej.  En pædagogisk praksis, 
hvor fokus på konkret produktion og især ”lea-
rning by doing” så at sige hævede sig op over 

det gamle skoledogme – at havde man ikke ta-
lent i hovedet (første prioritet), så havde man 
det nok i hænderne.  Pædagogikken i produk-
tionsskolen afviste et enten-eller og demon-
strerede et både-og.

Bogens del 2 – ”Stemmerne indefra” – er en 
række historier fra og af de unge selv samt de-
res lærere. Der er mange af dem, og skulle man 
anføre et lag på fødselsdagskagen, hvor der er 
smurt rigeligt på af selvfed creme, er det det-
te. Men historierne er forskellige, og afsnittet 
kan læses som et alternativ til uendelige sta-
tistikker med de måltal, som produktionssko-
lerne i øvrigt altid har fraskrevet sig.  Nej tak 
til karakterer, test og anden systemisk uddan-
nelsestænkning. Det har eleverne prøvet – og 
fejlet i.  Endelig har de gode fortællinger tilfæl-
les, at de demonstrerer ”dannelse” som andet og 
mere, end hvad man kan tilegne sig med bøger.

Del 3 er et skulderklap fra produktions-
skolernes ”ambassadører”. En bred repræsen-
tation fra dansk erhvervsliv og inderkredsen 
af pædagogisk forskning i læring og psykolo-
gi. ”På trods…” gælder ikke længere helt.  Be-
tydningsfulde øjne i dansk erhvervs- og læ-
ringsmiljø har længe haft fokus på produkti-
onsskolernes åbenlyse kvaliteter. Og har stå-
et på mål for disse!

Overvej bussen, når I rejser på studietur
i Europa. Det er både nemt, hyggeligt og
billigt - og ofte mere klimavenligt.

Studieture i Europa med bus - f.eks.:
- Berlin | 3 dage 2 nætter | fra kr. 888,-
- Prag | 6 dage 3 nætter | fra kr. 1.698,-
- Paris | 6 dage 3 nætter | fra kr. 2.098,-
- Bruxelles | 5 dage 3 nætter | fra kr. 1.698,-
- Budapest | 6 dage 3 nætter | fra kr. 1.998,-
- Amsterdam | 5 dage 3 nætter | fra kr. 1.298,-

   (Priserne inkluderer som minimum busrejse med 4-stjernet  
    bus, indkvartering og morgenmad under opholdet.)

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK

STUDIETURE 
MED BUS

Studietur med bus Berlin fra kun 888,-

Bruxelles fra kun 1.698,-Amsterdam fra kun 1.298,-

Altid fast kontaktperson og masser af idéer til fagligt indhold
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Er festen så slut? Nej. Bogens sidste kapi-
tel omhandler det forhold, at produktionssko-
lerne ”af navn” nu nedlægges, men af gavn fø-
res videre som et bærende og synligt princip i 
FGU.  Den forberedende grunduddannelse.  En 
slags fusion af for mange og forvirrende ud-
dannelsestilbud til den forkætrede ”restgrup-
pe”.  Denne anmelder frygtede, at Produktions-
skoleforeningen her ville indskyde en elegant, 
men dog ”trodsig” fuckfinger til det forhold, at 
de sprælske, egenrådige og meget forskellige 
produktionsskoler nu bliver en ministerielt 
tilrettet del af ”systemet”. Det selvsamme sy-
stem som hyppigst har holdt produktionssko-
lerne ud i strakt arm.

Men ingen mislyde fra hverken skolefor-
eningen eller A&B.  Tværtimod beskrives kom-
mende FGU som en kærkommen – måske end-
da nødvendig – udvikling og uddeling af den 
pædagogik og praksisorientering, som produk-
tionsskolerne nok vil tage ære for, men ikke 
ejerskab af. En lovende imødekommenhed.

Tillykke med fødselsdagen.
Verner Lynge

betydeligt. en grUndbog i morFologi 

For UnderVisere i læsning og staVning

Af Trine Lykke Gandil, Forlaget Samfunds
litteratur, 176 sider, 198 kroner.

    
Lad det være klart med det 
samme.  Denne danskbog er en 
rigtig “nørdet” en af slagsen. 
Med andre ord er bogens emne 
umiddelbart “noget underligt 
noget” at beskæftige sig med.  I 
hvert fald så meget.  Som det så 

også kan ske, viser det sig ret hurtigt, at det 
umiddelbart meget specielle emne både er in-
teressant og nyttigt.  Ja, nogen vil ligefrem sige 
morsomt.

“Betydeligt” handler om sprogets mind-
ste betydningsbærende enheder, nemlig mor-
femerne.  Forfatterens mål er at gøre læser og 
bruger fortrolig med emnet morfologi.

“Færdigheder og viden om morfologi har 
betydning for både læseforståelse, læsehastig-
hed, ordkendskab og stavefærdigheder.  Det vi-
ser forskning.  Skal man undervise børn, unge 
eller voksne i læsning, stavning og skrivning, 
har man brug for et indblik i det danske sprogs 
indretning” (citat fra pressemeddelelse).

“Betydeligt” præsenterer solid viden og 
øvelser for læreren. Dens indhold kan være en 
styrke, når han/hun ønsker at forklare ords op-
bygning og funktion, så det kan forstås af en-
hver elev.  Den udfordring kender alle dansk-
lærere.  Uanset elevernes forskellige forud-
sætninger.

Denne bog indeholder desuden analyseme-
toder til at vurdere og forbedre elevernes egen 
sproglige opmærksomhed.  Trods det danske 
sprogs mange regler og undtagelser er det al-
ligevel muligt at udvikle overkommelige stra-
tegier for læsning og stavning. Til hjælp når 
der opstår forhindringer eller bare sproglig 
nysgerrighed.

“Betydeligt” kan anbefales alle, der under-
viser i dansk sprog.  Først og fremmest til in-
spiration og baggrundsviden for læreren.  Ikke 
mindst vil bogen kunne gøre nytte i undervis-
ning af voksne og fremmedsprogede.

Bogen er del af en serie, hvorfra kan næv-
nes Martin Hauerberg Olsen: “Bogstaveligt”, 
en grundbog i fonetik og fonologi, samt Tri-
ne Lykke Gandil & Martin Hauerberg Olsen: “ 
Følgeligt”, en grundbog i syntaks og kohæsion.

Marianne Bindslev

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

Engelsk grammatikportal: 
grammatik, øvelser, videoer, 
værktøjskasse, mm
af Hanne Wacher, Kim Kjærgaard, m.fl.

Forfatterne til de populære  
grammatikserier “Stifinderen” og 

FA

“Step by Step” har udviklet denne nye portal, hvori eleverne kan både lære og øve korrekt engelsk.

NYHED TIL
ENGELSK

Gennemgang af grammatiske regler med eksempler. Differentieret i tre niveauer (blå/rød/grøn).
Videoer repeterer de grammatiske regler og eksempler. Velegnet til visuelle elever og Flipped Learning.
Interaktive øvelser (drag-and-drop, drop down, bullet, click-on) med respons og point. 
Grammatisk værktøjskasse med grundlæggende gennemgang af ordklasser og sætningsled.
Frit valg mellem danske eller latinske betegnelser. Priser, gratis prøvelicens, mm: se www.andrico.dk
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Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du  

få fordele i Lån & Spar  – en solid bank fra 1880.  

Vi er nemlig en bank for fællesskaber. I dag ejet af  

Uddannelsesforbundet – og mere end 45 andre  

organisationer. 

Få høj rente på din lønkonto 

Med fællesskabet følger ekstra gode fordele.  

Som bl.a. 3 % i rente på de første 50.000 kr. på din  

lønkonto. Det kan ingen andre banker matche.  

Læs mere og book møde på lsb.dk/ufb

Stærke  
fællesskaber 

– også til din fordel

3 %  
PÅ LØNKONTOEN
– bare fordi du er medlem af  

Uddannelsesforbundet

Ring: 3378 1965
– eller gå på  

lsb.dk/ufb og  
book møde

Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af Uddannelsesforbundet og har 
afsluttet din uddannelse. 

 Du samler hele din privatøkonomi hos  
Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en  
samlet pakke af produkter og services, som  
din økonomi kredit vurderes ud fra). 

 De 3 % i rente er på de første 50.000 kr.  
på løn kontoen. Der er 0 % på resten.

 Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.  
Rentesatserne er variable og gælder pr.  
9. maj 2019.

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	 
Men	evt.	ændringer	og	nye	realkreditlån,	 
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 
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læremidlernes danskFag

Af Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard, 
Simon Skov Fougt og Anna Karlskov Skyg
gebjerg, Aarhus Universitetsforlag,  
286 sider, 299,95 kroner.

    
I en tid med stadig øget de-
bat ikke mindst blandt vore 
politikere om begrebet dan-
nelse og dansk identitet er 
det oplagt at stille spørgs-
mål som for eksempel: Skal 
danskfaget være et dannel-

sesfag for vore børn, unge og studerende – og i 
givet fald hvordan?

Altså forstået på den måde, at læreren i sit 
valg af undervisningsmidler som bøger og an-
det materiale kan ønske at påvirke eleverne i 
en bestemt retning. Dermed kan sådanne valg 
få afgørende betydning for hele dannelsespro-
cessen fra barn til voksen.

Denne bog er udgivet i en ny serie med tit-
len ”Didaktiske studier”, som skal præsentere 
den nyeste forskning inden for didaktik, pæda-
gogik og undervisning.

I hver udgivelse indgår førende forskere in-

den for området didaktik, og hver forsker drøf-
ter spørgsmålet om god undervisning i grund-
skolen og på både ungdoms- og videregående 
uddannelser.

I dette tilfælde præsenterer en række yderst 
anerkendte forskere de mest anvendte lære-
midler i danskundervisningen og diskuterer, 
hvad der skal til, for at danskfagets læremid-
ler i højere grad kan leve op til fagets formål 
og de krav, et globaliseret og digitaliseret sam-
fund stiller til vore børn og unge mennesker.

Af disse grunde bliver det forståeligt nok en 
meget tung bog med lange og indviklede for-
muleringer. Men omvendt bringer forskerne 
en lang række uhyre vigtige analyser, som alle 
er baseret på omfattende forskning.

Bogen tegner et noget broget billede af 
danskfaget, hvor de mere formelle færdighe-
der og nationale forestillinger dominerer, mens 
elevernes og de unges egne erfaringer og kom-
munikation med omverdenen desværre alt for 
sjældent bliver inddraget.

Derfor er det absolut helt centrale spørgs-
mål, om vi som samfund har det danskfag, som 
vi ønsker os? Og ikke mindst, hvem der skal 
fastlægge dette danskfag? Samt endelig: Hvad 
skal faget indeholde?

Som det er nu, er det yderst åbent. Og det be-
tyder, at den enkelte lærer kommer til at afgø-
re valget af undervisningsmidler og -metoder.

Bogens mange kapitler spænder vidt fra 
kvantitative vurderinger på flere niveauer over 
grammatik, poesi og sagprosa til it, medier og 
begrebet digitalt danskfag.

Således kan man konstatere, at bogen så ri-
geligt når sit mål – at kunne vurdere det samle-
de begreb om læremidlernes danskfag.

På alle måder fornemmer man tydeligt, at 
bogens målgruppe er lærere i dansk på samtli-
ge niveauer, og denne målgruppe når bogen al-
deles glimrende.

Desuden vil bogen fremover kunne være en 
særdeles seriøs vejledning for lærerstuderen-
de ved spørgsmål som: ”Hvad skal jeg vælge til 
min undervisning? Hvilke bøger egner sig til 
mine elever?”

Aarhus Universitetsforlag skal roses for at 
sætte en spændende serie i gang, som vi alle in-
den for undervisningssystemet venter os meget 
af. Samtidig fortjener de involverede forskere 
uhyre megen ros for en yderst velgennemar-
bejdet række analyser og vurderinger – men 
dog med lidt for mange akademiske vendinger...

Ole Fournais

anmeldelser

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
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Til PASE har Alfabeta 3 bøger, som tilsammen dækker alle 

bekendtgørelsens mål for faget. Bøgerne koster 

99,- stykket eksklusive moms.

•  Privatøkonomi: Hvad vil det sige, at ens udgifter er  

løbet løbsk, og at budgettet ikke holder? Hvorfor  

skal vi ikke betale det samme i skat, og tilbyder den 

suspekte mand i baggården det billigste lån? 

•  Kommunikation: Må man skrive, at ens arbejdsplads  

er en rådden fuskerbiks på de sociale medier? Er det 

god stil at svare på kunders mails med smileys og ironi? 

•  På job: Hvem bestemmer, hvad du skal have i løn? Og 

skal du arbejde gratis, mens du er under oplæring?

Spørgsmålene er mange, når man som ung skal prø-

ve kræfter med arbejdsmarkedet og voksentilværelsen. 

Find svarene – og svarene på mange flere spørgsmål –  

i bøgerne til PASE.

dansk og dansk som andetsprog
PORTFOLIO

SØREN LINDSKROG

ALFABETA

Denne bog er til dig, som går på FGU, og som skal lære at skrive i 
genrer. Du lærer at arbejde praktisk og danskfagligt med forskel-
lige skriftlige genrer, og du lærer, hvordan du bedst præsenterer 
dem til den mundtlige prøve. Du lærer at arbejde med portfolier  
og sætte dine færdige produkter sammen til gode og stærke  
arbejdsportfolier og præsentationsportfolier.

PORTFOLIO TIL FGU sikrer dig et godt undervisningsforløb i 
dansk og dansk som andetsprog.

www.alfabetaforlag.dk

TIL FGU
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Ny grundbog af Søren Lindskrog til 

Dansk og DSA, hvor eleverne lærer at 

arbejde praktisk og danskfagligt med 

alle nødvendige skrivegenrer, ligesom 

de lærer, hvordan de bedst præsen-

terer deres produkter mundtligt. De 

lærer at sætte de færdige produkter 

sammen til gode og stærke arbejds-

portfolier og præsentationsportfolier. 

Alfabetas trykte 

bøger findes også som 

i-bøger – vælg selv,  

hvad der passer  

dig bedst!

Nye bøger  
til FGU

Følg Alfabeta på Facebook

199,-
eksklusive moms 


