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kort nyt Af Andreas Antoni Lund

Så mange aftaler om praktik er der blevet indgået mellem virksomheder 
og erhvervsskoleelever fra juni 2018 til juni 2019, viser en opgørelse fra 
Børne- og Undervisningsministeriet. Året før var det 44.351.

Samtidig er der sket et fald på 18 procent i antallet af elever, der er i 
skolepraktik. Dermed er der nu 6.521 elever i skolepraktik mod 7.947 i 
perioden fra juni 2017 til juni 2018.

Madspild kommer på 
 menuen i klasseværelserne
Madspildsvirksomheden Too Good To Go har ud-
viklet en portal, der skal gøre elever og lærere i 
grundskolen, på ungdomsuddannelserne og de vi-
deregående uddannelser klogere på konsekvenser-
ne af madspild, og på hvad den enkelte kan gøre for 
at mindske det.

Firmaet bag madspildsappen af samme navn, 
Too Good To Go, samarbejder allerede med en ræk-
ke uddannelsesinstitutioner og har udviklet ud-
dannelsesmateriale i samarbejde med blandt an-
det Gyldendal og Systime. 44.492 
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Kammeraterne  
påvirker unges syn  
på uddannelse
Unges holdninger til ungdomsuddannelser bliver 
ubevidst påvirket af, hvad de tror, deres kamme-
rater mener.

Det konkluderer to forskere ved Trygfondens 
Børneforskningscenter på Aarhus BSS på baggrund 
af en såkaldt priming-undersøgelse blandt 645 aar-
husianske elever i 8. og 9. klasse.

De aarhusianske forskere vurderer, at kamme-
raternes indflydelse kan være med til at forklare, 
at de senere års bestræbelser på at få flere unge til 
at vælge en erhvervsfaglig uddannelse kun har haft 
begrænset effekt.

penge i at gøre ufaglærte til faglærte

Hvis blot 2.000 ufaglærte 30-årige bliver uddannet til faglærte, er der 
på lang sigt en større gevinst at hente for det offentlige husholdnings-
regnskab, end hvis man afskaffer topskatten eller registreringsafgiften.

Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har 
foretaget.

”Som med alt nyt er der nogle 
indkørings vanskeligheder. Regeringen 
er glad for, at undervisere og ledere 
gør alt, hvad de kan, for at give de unge 
god undervisning. Men vi lytter til 
frustrationerne. Udfordringerne er 
midlertidige, men så længe de er der, 
vil vi arbejde på at løse dem sammen 
med institutionerne. 
Børne- og Undervisningsminister Pernille rosenkrantz-theil  
om FgU i en Pressemeddelelse 6. sePtemBer
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tag lærerjobbet alvorligt  
på eUd og amU
For en uddannelsesinstitution er det dybt pro-
blematisk at spare på hele fundamentet for under-
visningen, nemlig lærerne og deres kompetencer. 
For det er netop lærerne og underviserne, som i høj 
grad skal sikre kvalitet i undervisningen og et højt 
uddannelsesniveau. Alligevel prioriterer mange ud-
dannelsesinstitutioner ikke at få opkvalificeret de-
res lærere og undervisere. 

Tag nu AMU- og EUD-området. I mere end 10 
år har alle nyansatte lærere på erhvervsskolerne og 
AMU-centrene skulle gennemføre en diplomuddan-
nelse i erhvervspædagogik, DEP,  svarende til 60 ects 
point eller et års undervisning. Ligeledes har lærere 
ansat før 2008 skullet gennemgå et DEP-modul sva-
rende til 10 ects point. Begge dele finansieres af det 
statslige taxameter til driften. 

Det er en aftale, som vi i Uddannelsesforbundet 
er rigtig glade for og stolte over, at vi fik forhandlet 
på plads med skolelederne og Undervisningsmini-
steriet, og som blev en del af lovkomplekset på EUD- 
og AMU-området. DEP-uddannelsen er med til at 
styrke lærernes pædagogiske kompetencer, da de 
nyansatte lærere typisk ikke har undervist før. Ud-
dannelsen er også med til at hæve lærernes profes-
sionsidentitet betragteligt hos både erfarne og min-
dre erfarne undervisere. 

I Uddannelsesforbundet hører vi desværre me-
get ofte, at EUD- og AMU-lærerne oplever, at deres 
uddannelsesforløb bliver udskudt grundet travlhed. 
Flere steder har lærerne hørt argumenter som ”Vi 
har ikke råd i år” eller ”Hvem skal så undervise dine 
elever?”. Et tegn på, at skolerne har skåret helt ind 
til benet. Det er bare ikke ok, at kolleger står i kø for 
at komme i gang med deres studier. Især ikke når de 
ifølge reglerne kun har fire år fra ansættelsen til at 

gennemføre diplomuddannelsen.  Lærerne føler sig 
med god grund frustrerede, magtesløse og derfor i 
nogle tilfælde bekymrede for, om deres ansættelses-
forhold  kommer i fare grundet ”nøl” fra skolens side. 

Samtidig er det dybt bekymrende, når vi hører, at 
lærerne på enkelte skoler ikke får den fornødne tid 
til studierne. De bliver bedt om at udføre undervis-
ning og andet arbejde, mens de studerer. Vi har ek-
sempler på, at lærere bliver bedt om at gennemføre 
et afslutningsprojekt, som er berammet til 300 ar-
bejdstimer på 75 arbejdstimer. Eller et DEP-modul 
berammet til 222 arbejdstimer skal gennemføres på 
85 arbejdstimer. At lærerne skal bruge weekender og 
aftener udenfor arbejdstid på at tage en diplomud-
dannelse, som ifølge reglerne skal være en del af de-
res arbejdstid, holder ikke. 

Vi er i Uddannelsesforbundet rigtig opsatte på, at 
vores medlemmer kommer godt gennem uddannel-
sesforløbet, og at de kommer igennem til tiden. Det 
er derfor helt afgørende, at lærerne får den fornødne 
tid til studiet, og at den lokale pædagogiske vejled-
ning til lærerne er til rådighed. I Uddannelsesfor-
bundet vil vi derfor gerne gå i dialog med skolele-
derne og ministeren for at få sat tydeligere rammer 
for lærernes vilkår under DEP-studiet.

Skoleledelserne bliver nødt til at indse, at høje læ-
rerkvalifikationer skaber høj skole- og medarbejder-
værdi samt uddannelse ”i verdensklasse”. Samtidig 
føler elever og kursister tryghed ved kompetente og 
dygtige lærere. Det højner motivationen til læring 
og mindsker frafaldet. 

Så når uddannelsesstederne lever op til reglerne 
og sikrer lærerkompetencer i høj klasse, er det en 
win-win-win-situation for såvel skole, medarbej-
der og elever/kursister.

Morten Bay,  
næstformand for  
Uddannelses- 
forbundet
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06  Forbundet sikrer 55 virksomhedsoverdragede

  lærere 2 millioner kroner

  Da AOF Center Sydjylland overtog undervisningen af 
  indvandrere i dansk fra LærDansk i det sydjyske, var det uden 
  at videreføre lærernes anciennitet. Det er der nu rettet op på.
08  algoritme kan Forudse FraFald hos elever

  En maskine, der kan forudse risiko for frafald hos eleverne ved 
  hjælp af algoritmer, står på femte år på standby. Hvorfor? 
  Det får du svaret på her.
10  kan en maskine vejlede mere FordomsFrit?

  Det mener professor ved Datalogisk Institut under Køben-
  havns Universitet, Stephen Alstrup, som drømmer om at skrive 
  den algoritme, der kan vejlede unge.
12  ”mine elever skal lære at være entreprenante”

  Lærer Rasmus Lyngsø Pedersen bruger metoder til 
  entreprenørskab i sin undervisning på Mercantec i Viborg. 
  Det har også ændret hans egen undervisningsform.
13  lærere øver sig i at eksperimentere med 

  undervisningen

  På den erhvervspædagogiske diplomuddannelse på VIA 
  bliver erhvervsskolelærere undervist i at arbejde eksperimen-
  terende og med hypoteser. Det har i den grad sat sit præg på 
  undervisningen, mener blandt andre Danutha Warming Ehlers.
16  stressrådgiver: vi svigter de unge ved ikke at 

  give dem gode mobilvaner

  Ifølge stressrådgiver Thomas Pape er de unges digitale vaner
  en lige så stor kilde til stress som for eksempel ordblindhed 
  eller sociale problemer.
20  digital dannelse handler også om klasselokalet

  Lærer Jens Espensen fra VUC Lyngby har stillet kursisternes 
  borde i en omvendt hestesko. Så kan de blandt andet bedre 
  koncentrere sig, når de arbejder på computer. 
22  her samarbejder de om Fritidsjob 

  til udsatte unge

  I Randers samarbejder den lokale superligaklub, UU, 
  Bysekretariatet og ungdomsskolen om at klæde ikke-
  uddannelsesparate unge på til at klare et fritidsjob.
30  tema: når du mister retten til at være syg

  Med den nuværende lovgivning har man i store træk mistet 
  retten til at være syg i længere tid. Man kan miste sygedag-
  pengene, selv om man ikke er rask, og ende i en økonomisk og 
  menneskelig deroute. Uddannelsesforbundet og andre 
  organisationer arbejder på at skabe større retssikkerhed på 
  området.

Forsidefoto: Kaare Smith
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Forbundet sikrer 
55 virksomheds
overdragede lærere 
2 millioner kroner
Da AOF Center Sydjylland overtog undervisningen af indvandrere i 
dansk fra LærDansk i det sydjyske, var det uden at videreføre lærernes 
anciennitet. Det er der nu rettet op på.

A f  A n d R E A s  A n TO n i  Lu n d   

m O d E L f OTO :  m i K K E L  Ø s T E R g A A R d

lærerne kan i komme i klemme, når en virksomhed overta-
ger en anden virksomheds undervisning. 

Det var tilfældet, da AOF Center Sydjylland i marts 2016 
overtog danskuddannelsen af indvandrere af LærDansk i det 
sydjyske, efter at opgaven var blevet sendt i udbud af Esbjerg 
Kommune. For da AOF Center Sydjylland overtog undervis-
ningen ved årsskiftet til 2017, fulgte ikke alle undervisernes 
rettigheder med. 

AOF Center Sydjylland vurderede nemlig ikke, at det var 
forpligtet til at virksomhedsoverdrage medarbejderne. Der-
med mistede de ansatte med overdragelsen det fyringsvarsel og 
den godtgørelse for fyring, som de havde optjent hos LærDansk.

overtog både lærere og lokaler

I alt overtog AOF Center Sydjylland 55 ud af LærDansks 61 under-
visere. Dertil kom undervisningslokaler i Esbjerg, Ribe og Vejen. 

- Reglerne for virksomhedsoverdragelse ville gælde, hvis 
man overtog en fabrik og dens maskiner. Her har man overta-
get skolen og lærerne. Og det vigtigste for produktionen på et 
uddannelsessted er lærerne, fastslår leder af Uddannelsesfor-
bundets forhandlingsenhed Jens Dam. 

Forbundet vurderede derfor, at der de facto var tale om den 
samme virksomhed, som AOF Center Sydjylland havde over-
taget af LærDansk. Imidlertid kunne Uddannelsesforbundet 
konstatere, at AOF ansatte lærerne, uden at de fik deres vilkår 
med sig. De 55 lærere stod derfor til at miste deres opsigelses-
varsels længde – op til seks måneder – og fratrædelsesgodtgø-
relse – op til tre måneders løn. 

Forbundet kontaktede derfor AOF, og da AOF efter skrift-
lige henvendelser og et møde med dets advokat fortsat ikke ville 
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Vidste du, at du som forsikringstager 
i Lærerstandens Brandforsikring er 
medejer af dit forsikringsselskab? 

Hos os er man ikke bare en kunde, men 
et medlem med en demokratisk stemme.

Dit og de andre medlemmers ejerskab  
varetages af 45 delegerede i LB Foreningen, 
der er hovedaktionær i LB Forsikring, som

  

består af Lærerstandens Brandforsikring, 
Bauta Forsikring og Runa Forsikring.

Netop nu er det muligt for medlemmer i 
postnummer 1000-3690 at stille op som 
kandidat og blive en af de delegerede i  
LB Foreningen. 

Læs mere på www.lbforeningen.dk/valg

Vil du være med til  
at præge fremtiden i 
vores forsikringsfællesskab?

valgannonce_2019 - 178x111mm.indd   2 16-09-2019   13:06:53

anerkende virksomhedsoverdragelsen, lagde Uddannelsesfor-
bundet sag an ved Retten i Esbjerg. 

I september i år blev sagen afsluttet med et forlig, hvor Ud-
dannelsesforbundet fik ret i alle sine påstande. Det betyder, 
at alle underviserne nu er virksomhedsoverdragede. Ni af læ-
rerne har fået manglende løn og fratrædelsesgodtgørelse med 
tilbagevirkende kraft. I alt får lærerne over 2,2 millioner kro-
ner udbetalt.

direktør: vi handlede i god tro

Hos AOF Center Sydjylland vil man fremadrettet have kla-
rere retningslinjer for virksomhedsoverdragelse for at undgå 
at komme i en lignende situation. 

- Fra starten af var vi overhovedet ikke i tvivl om, at der 
ikke var tale om virksomhedsoverdragelse. Det byggede vi på 
et møde, vi havde haft med Uddannelsesforbundet. Vi var i god 
tro, forklarer direktør Solveig Poulsen.

Hun påpeger, at der i udbudsmaterialet blot stod, at der kan 
være tale om virksomhedsoverdragelse, samtidig med at AOF 
Center Sydjylland ifølge hende af medarbejderne fik oplyst, at 
de allerede havde fået fratrædelsesgodtgørelse af LærDansk. 

En af de berørte lærere er Anni Beier, der undrer sig over, 
at AOF ikke tidligere medgav, at der var tale om virksomheds-
overdragelse. 

- Det ville have givet mig og andre bedre muligheder for at 

finde et andet job og tilpasse os den nye situation efter at være 
blevet opsagt, siger Anni Beier.

forsøger at påvirke kommunerne

Hos Uddannelsesforbundet glæder man sig over udfaldet af 
retssagen, men forbundets arbejde stopper ikke der. Forbun-
det arbejder nemlig løbende på at overbevise kommunerne om, 
at de skal huske at skrive klausuler om virksomhedsoverdra-
gelse ind deres udbud. 

- De her virksomheder kommer i udbud hvert fjerde år. Og hvis 
vi ikke får sikret, at lærerne får deres vilkår med til den nye ar-
bejdsgiver, betyder det, at de aldrig kan opnå mere end tre må-
neders opsigelsesvarsel. De risikerer at få nulstillet deres an-
ciennitet hvert fjerde år, påpeger Jens Dam. •

”Hvis vi ikke får sikret, at lærerne får deres 
vilkår med til den nye arbejdsgiver, betyder 
det, at de aldrig kan opnå mere end tre 
måneders opsigelsesvarsel.
Jens Dam, leDer af  
UDDannelsesforbUnDets forhanDlingsenheD



8 Uddannelsesbladet 06 / 2019

Selv om frafalds-maskinen har været færdigbygget 
i fem år, er der ingen, der har taget den i brug.
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den kan med næsten 100 procent sikkerhed for-
udse, om en elev vil droppe ud af sin uddannelse 
inden for de kommende tre måneder. Og umid-
delbart kan det virke som et oplagt værktøj til at 
hjælpe lærere og vejledere med at få øje på elever, 
som er på vej til at falde fra.

Men frafalds-maskinen, som stod klar i juni 
2014, nåede kun at have en levetid på en uge, før den 
blev slukket igen. Siden har den stået på standby.

Det var en studerende ved Københavns Uni-
versitet, som udviklede den til sit speciale i sam-
arbejde med softwarefirmaet Macom.

- Man kommer en elevs data ind i maskinen, 
og på baggrund af informationer om vildt mange 
andre elever, man har fodret maskinen med, ser 
den på, om eleven ligner de elever, som tidligere 
er droppet ud, forklarer Stephen Alstrup, der er 
professor ved Datalogisk Institut under Køben-
havns Universitet og var vejleder for den speciale-
studerende, Nicolae-Bogdan Şara.

mange faktorer indgår i regnestykket

De begyndte med at se på resultaterne af socio-
logiske studier af, hvem der typisk dropper ud. 
Ifølge studierne var der for eksempel øget risiko 
for frafald blandt elever med forældre, som har 
lav indtægt. Men da de ikke kunne se forældres 
indkomst i skolernes data, tog de udgangspunkt 
i forældrenes postnummer i stedet. 

algoritme kan 
forUdse elevers 
frafald

A f  A n d R E A s  A n TO n i  Lu n d

f OTO :  C O L O u R B O x



onssystem, havde installeret algoritmen som ny funk-
tion i Lectio.

Organisationen – som dengang hed Gymnasiesko-
lernes Rektorforening og havde en anden formand – 
var og er fortsat bekymret over, om det overhovedet er 
lovligt, at data om elever bliver brugt uden skolernes 
og elevernes vidende. 

Ifølge både Macom og Stephan Alstrup havde 
 Nicolae-Bogdan Şara dog blot adgang til data i anony-
miseret form, ligesom han kun fik adgang til dem ved 
at møde personligt frem hos Macom.

Direktøren for Macom, Martin Holbøll, ønsker over 
for Uddannelsesbladet ikke at komme med nye kom-
mentarer, men henviser i stedet til sine tidligere udta-
lelser i andre medier. Her har han udtrykt forundring 
over Danske Gymnasiers beslutning med henvisning 
til, at lignende projekter under Macom ikke har givet 
anledning til løftede øjenbryn hos Danske Gymnasier.

Blandt andet har Macom i samarbejde med et uni-
versitet udviklet en funktion i Lectio, som kan afsløre, 
om elever har plagieret de opgaver, de afleverer.

gymnasierne bekymret for etik

De almene gymnasiers forening mener også, at algorit-
men rejser et etisk problem, fordi den blot giver et sta-
tistisk billede. 

- Den viden er vi ikke sikre på, at vi på gymnasierne 
har lyst til at have, fordi det risikerer ubevidst at påvirke 
lærernes forventninger til eleven, og dermed kan gøre det 
sværere for mønsterbrydere at gøre op med deres sociale 
arv. De risikerer ikke bare at blive mødt som de menne-
sker, de er, men også med alle de odds, de har imod sig, 
siger Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø.

Hun henviser til, at man med tætte lærer-elev-rela-
tioner i hverdagen og godt kendskab til den enkelte elev 
allerede har et godt beredskab til at finde netop de elever, 
der måtte have brug for ekstra støtteforanstaltninger.

Danske Gymnasier er ikke de eneste, som er skeptiske 
over for algoritmen. Algoritmen blev også forelagt for da-
værende undervisningsminister Merete  Riisager. Men 
heller ikke her blev der pustet nyt liv i frafalds-maskinen.

- Vi har haft lange diskussioner om, hvad staten må 
og ikke må, når det kommer til brug af data. Som libe-
ral har jeg en ret restriktiv holdning til, hvad staten må 
i forhold til brug af data, oplyser Merete Riisager. 

I det nuværende Børne- og Undervisningsministerium 
har man heller ikke aktuelt nogle planer for at implemen-
tere algoritmen, oplyser ministeriets presseafdeling.

På Københavns Universitet sidder Stephen Alstrup 
tilbage og ærgrer sig over, at algoritmen er udviklet, men 
ikke bliver taget i brug.. •
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Også elever med anden etnisk baggrund har øget risiko 
for at droppe ud. Heller ikke det kunne de se af skolernes 
data om eleverne. Men de havde elevernes efternavne. Det 
satte de maskinen til at slå op i en navnedatabase for at se, 
om det er et typisk dansk navn.   

Desuden indgik skolernes størrelse, lærer-elev-relation, 
missede afleveringer, køn og afstand til skole. Den vigtig-
ste enkeltstående faktor viste sig at være klassernes stør-
relse. Herefter kom elevernes fravær den seneste måned. 

I alt byggede algoritmen på data fra mere end 70.000 
elever og var dermed – da den blev skrevet – den største af 
sin slags i verden. Når algoritmen kværnede alle de data, 
kunne den med 95 procents sikkerhed forudse, når en elev 
skulle til at droppe ud.

var tænkt som hjælp til vejledere

Algoritmen var blot tænkt som en hjælp for og backup til 
lærere og vejledere, fremhæver Stephen Alstrup.

- Der er selvfølgelig mange af eleverne, som er i fare-
zonen, og som lærerne selv vil få øje på. Men der kan være 
mange gode grunde til, at man som lærer ikke kan fange 
alle. Det kan være en tavs elev, som sidder bagerst i klas-
selokalet, eller at læreren i en periode er fraværende på 
grund af sygdom, forklarer professoren.

Han mener ikke, at en algoritme kan erstatte menne-
skelig kontakt.

- Det allerbedste ville naturligvis være, hvis undervi-
sere og vejledere havde tid til at tale med alle deres elever 
hver dag for at få et klart indtryk af, hvordan de har det. 
Men det er bare ikke den verden, vi lever i. Så er det en for-
del med en maskine, som kan hjælpe dem med at holde øje 
med eleverne, pointerer Stephen Alstrup.

Professoren mener, at man skal have tillid til, at lærerne 
er i stand til at benytte værktøjer, der giver dem overblik 
og indsigt – blot de får træning i at bruge værktøjerne. 

Han og Nicolae-Bogdan Şara ville som det næste gerne 
have bygget en maskine, som kan hjælpe lærere og vejle-
dere med at pille de rigtige værktøjer ned fra værktøjshyl-
den til at hjælpe frafaldstruede med at komme ud af fare-
zonen. Så langt nåede de dog aldrig. 

Potentialet er ellers stort. Alene på erhvervsuddannel-
serne falder hver femte elev fra på grundforløbet, mens knap 
fire ud af ti dropper ud i overgangen fra grundforløb til ho-
vedforløb, og omkring en femtedel stopper i utide i løbet 
af hovedforløbet, viser tal fra Undervisningsministeriet.

danske gymnasier trak stikket

Det var Danske Gymnasier, som trak stikket på algorit-
men efter blot en uge. Det skete, efter at Macom, der blandt 
andet står bag it-systemet Lectio, der bruges til kommu-
nikation mellem elever og uddannelsesstedet, og som en 
lang række erhvervsgymnasier bruger som administrati-
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En algoritme, som kan lede de unge ind på den 
rigtige uddannelse for dem. Det drømmer professor 
Stephen Alstrup om at skrive. På den måde kan de 
unge ifølge ham undgå at træffe fejlvalg og blive 
tvunget ud i omvalg.

Algoritmen vil ifølge professoren 
kunne rådgive de unge ud fra rene ob-
jektive kriterier, og hans håb er, at det 
vil kunne nedbringe frafaldet og antal-
let af omvalg.

oplever modstand fra uventet kant

Han har haft kontakt med flere styrel-
ser og uddannelsesinstitutioner for at 
få stillet data til rådighed for at kunne 
udvikle algoritmen. 

- Men det oplever jeg enormt stor 
modstand imod. Det er der to årsager 
til: Den ene er, at der er uddannelser, der 
frygter, at et godt vejledningssystem vil 
betyde, at færre vil vælge deres uddan-
nelse. Den anden er fra de mennesker, 
som skriver de vejledninger, vi har nu. 
De frygter, at ingen vil læse deres vej-
ledninger længere, hvis jeg laver et vej-
ledningssystem, fortæller professoren.

Formand for Danmarks Vejleder-
forening Carla Tønder Jessing påpe-
ger, at rådgivning ikke er det samme 
som vejledning. 

- I Danmarks Vejlederforening tæn-
ker vi ikke vejledning som baseret på ob-
jektive kriterier, hvad det så er. Tænk-
ningen bag algoritmen lyder som en 
matchingstænkning, som de fleste vej-
ledningsteorier har forladt. Karrierelæ-
ring og -valg er en kompleks proces, og 
professionelle vejledere vejleder ikke 
ud fra fordomme, påpeger Carla Tøn-
der Jessing.

Hun udtaler sig med det forbehold, 
at hun ikke kender mere til algoritmen, 
end der oplyst i artiklen her, men finder 
det er dog interessant at se eller læse 
mere om den. •

A f  A n d R E A s  A n TO n i  Lu n d  / f OTO :  C O L O u R B O x 

data-professor 
vil gerne lave 
vejlednings-maskine

Forestil dig, at du er ung, og at du skal til at finde ud 
af, hvilken uddannelse du skal tage. Det er nok uover-
skueligt for mange unge.

Forestil dig så, at en maskine kan fortælle dig, hvor 
netop du vil klare dig bedst. Måske endda på en uddan-
nelse, du slet ikke anede eksisterede.

Det forestiller Stephen Alstrup, der er professor ved 
Datalogisk Institut under Københavns Universitet, sig. 
Han vil gerne skrive en algoritme, som kan hjælpe unge 
med at vælge den rigtige uddannelse og guide dem un-
dervejs i deres uddannelse. 

- Der findes langt flere uddannelser, end nogen vejle-
der kan overskue. Selv vidste jeg for eksempel egentlig 
ikke, hvad datalogi overhovedet var for en uddannelse, 
før jeg var færdig med den, fortæller Stephen Alstrup.

I alt er der 880 uddannelser i Danmark, siger de se-
neste tal fra Undervisningsministeriet.

”en maskine har ikke fordomme”

En algoritme vil ifølge professoren kunne være med til at 
nedbryde nogle af de fordomme, som han mener er med 
til at begrænse, hvilke uddannelser de unge får øje på. 

- De unge bliver sat i nogle rammer, som modarbej-
der, at de kan bryde den sociale arv. En maskine har ikke 
fordomme. Er der et ungt menneske, som har talent for 
noget, vil den ikke frasortere ham eller hende på bag-
grund af usaglige forhold, såsom hvor den unge kommer 
fra, eller hvad den unges forældre arbejder med, påpe-
ger Stephen Alstrup.
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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.  
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Flere  
på vej



12 Uddannelsesbladet 06 / 2019

begreber som entreprenørskab og innovation 
kan være en udfordring for elever på erhvervsuddan-
nelser. Det bliver der måske ændret på for eleverne 
på fagretningen Mad og sundhed på Mercantec her 
i løbet af efteråret: De skal i en uge arbejde med en 
række konkrete øvelser, som skal klæde dem på til 
at generere gode ideer. 

Forløbet er en direkte udløber af Rasmus Lyngsø 
Pedersens afsluttende opgave på modulet ’Fagligt 
entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelser’ 
på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse.

Til daglig er han tovholder og faglærer på Mad 
og sundhed på GF1 på Mercantec i Viborg. Han er 
stadig i gang med diplomuddannelsen, men modu-
let Fagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede 
uddannelser er afsluttet. Ideerne er der dog stadig. 

- Jeg vil helt sikkert ændre noget i min undervis-
ning. Jeg kommer til i højere grad at lære mine ele-
ver at have en mere entreprenant tilgang og få dem 
til at skabe noget, siger han.

Rasmus Lyngsø Pedersen  
bruger metoder til entreprenør-
skab i sin undervisning på 
Mercantec i Viborg. Det har 
krævet mod at ændre sine 
undervisningsformer, som 
han har gjort på et modul 
på den erhvervspædagogisk 
diplomuddannelse. 

A f  m i K K E L  K A m p  /  f OTO :  J E n s  B A C h

”mine elever 
skal lære 
at være 
entreprenante”

Det har han blandt andet fået forudsætningerne 
for, fordi undervisningen på modulet har været an-
derledes end den traditionelle.

- Vi har afprøvet tingene på os selv, så der har 
været et meget klart samspil mellem teori og prak-
sis. Derfor kan vi tage metoderne med hjem på sko-
len og bruge dem med det samme, fortæller Rasmus 
Lyngsø Pedersen.

eleverne skal udfolde sig i processerne

Undervisningen på forløbet har været hypotesebase-
ret. Undervejs har Rasmus Lyngsø Pedersen blandt 
andet arbejdet med en hypotese om, at eleverne vil få 
flere kvalificerede ideer, hvis de laver en række øvel-
ser, som giver dem praktisk viden om, hvad innova-
tion og entreprenørskab er. 

Han har haft den praktiske udfordring, at han ikke 
havde nogen elever hjemme på skolen i netop den pe-
riode. Derfor har han været nødt til at låne elever til 
at afprøve hypoteserne i små forløb. Erfaringerne har 
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”you have to walk it like you talk it.” Nogenlunde sådan kan man 
beskrive udgangspunktet for undervisningen i entreprenørskab, som 
erhvervskolelærere oplever på diplomuddannelsen på VIA i Aarhus.

Her følger metoderne indholdet, de studerende skal lære. Så 
når undervisningen handler om at arbejde med at udvikle hypo-
teser og afprøve dem i praksis, så foregår undervisningen også 
hypotesebaseret, fortæller Agnete Gudnason, som underviser på 
 diplomuddannelsen. 

- De studerende tager udgangspunkt i deres egen undervisning. 
De kommer med et problem, eller noget de har undret sig over. Det 
kan være, at de ikke kan få eleverne til at engagere sig. Det kob-
ler de til teori, hvorefter de udarbejder hypoteser om, hvordan de 
netop kan få eleverne til at engagere sig, og hvorfor det vil virke. 
Derefter afprøver de hypotesen i deres undervisning hjemme på 
skolen, siger hun.

Selve undervisningen på diplomuddannelsen foregår efter 
samme model.

- Når vi underviser i kreativitetsteori, prøver vi det af sammen 
med de studerende. De hører os ikke kun tale om det. De ser os gøre 
det og er selv med til det, fortæller Birgitte Helbæk Marcussen, som 
også underviser på uddannelsen.

Samtidig er det en del af undervisningen at forholde sig til den 
på metaniveau. 

- Vi taler eksplicit om vores egne didaktiske valg, fordi vi tror på, at 
en italesættelse af vores pædagogiske overvejelser kan skabe større 
didaktiske refleksion hos de studerende, siger Agnete Gudnason.

dog stadig været gode, og han er blevet bekræf-
tet i, at hypotesen holder. Derfor skal eleverne 
på fagretningen Mad og sundhed til efteråret 
gennem et lignende forløb, hvor de blandt an-
det skal arbejde med en firefasemodel, der ta-
ger dem gennem processerne forståelse, ide-
udvikling, realisering og evaluering.

Her skal eleverne skabe ideer og bagefter 
føre dem ud i livet på den måde, at de blandt 
andet skal producere en prototype på noget, 
de selv finder på. 

- Er det en ny ide til en røremaskine, kan 
den bygges af piberensere eller andet materi-
ale. Hvis det er en idé til en ny serviceydelse el-
ler arbejdsproces, kan produktet måske være 
visualiseret ved hjælp af et storyboard eller 
mindmap, foreslår Rasmus Lyngsø Pedersen. 

Slutproduktet skal helt og holdent tage ud-
gangspunkt i elevernes idé, og derfor skal man 
som underviser sætte rammer, støtte og moti-
vere, men man skal ikke give svar, fortæller han.

- Som underviser skal man give plads til, at 
eleverne kan udfolde sig i de forskellige proces-
ser. Det kræver, at man tør give dem plads til 
selv at udvikle og handle på ideerne, som op-
står undervejs, siger han.

lærere 
eksperimenterer 
med at 
eksperimentere 
med egne 
Udfordringer

Eleverne fra Mad og sundhed skal blandt andet 
lære at skabe flere kvalificerede ideer gennem en 
række øvelser.

På den erhvervspædagogiske diplom-
uddannelse på VIA bliver erhvervs-
skolelærere undervist i at arbejde ekspe-
rimenterende og med hypoteser. Det fore-
går gennem undervisning, som netop er 
præget af eksperimenter og  hypoteser og 
samtidig tager udgangspunkt i lærernes 
egen praksis.
A f  m i K K E L  K A m p
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kraftigt stillads

Det lyder måske enkelt, men undervisningen i entreprenørskab 
på diplomuddannelsen og selve arbejdet med hypoteser inde-
holder en række processer, som de tre undervisere Birgitte Hel-
bæk Marcussen, Agnete Gudnason og Christina Højlund i læn-
gere tid har arbejdet med at udvikle. I dag er det blevet forfinet 
til et forløb, der består af teori og en række praktiske handlin-
ger, som der i høj grad er bygget et stillads op omkring.

De studerende på forløbet skal to gange forberede og udføre 
eksperimenter i deres egen undervisning. Det foregår i en fast 
ramme, hvor de formulerer en udfordring, de vil arbejde med. 
Derefter opstiller de en hypotese, som de begrunder teoretisk og 
i forhold til deres egen praksis. Herefter bestemmer de, hvilke 
tegn de skal holde øje med for at vurdere, om hypotesen bliver 
bekræftet eller ej. 

- Det betyder, at de bliver tvunget til at forholde sig dybere til, 
hvad der er foregået. De kan ikke slippe afsted med at sige, at no-
get gik godt, mens andet gik mindre godt, siger Birgitte  Helbæk 
Marcussen og tilføjer, at de studerende i alle dele af processen 
netop skal kunne begrunde deres valg.

rammerne fremmer kreativiteten

Efter hypotesen er blevet opstillet og begrundet, planlægger og 
gennemfører de studerende undervisningen, som bliver filmet. 

Når indsatserne skal evalueres, foregår det 
som en struktureret didaktisk samtale, der 
tager udgangspunkt i videoen.

Den stramme styring betyder, at de stu-
derende får metoden ind under huden, og at 
der dermed er større chance for, at den bli-
ver brugt. 

- Nogle bruger tilgangen sammen med 
kolleger, når de er tilbage på skolen, og nogle 
steder bliver dele af stilladset også brugt di-
rekte i arbejdet med eleverne. Nogle af vores 
studerende siger, at de måske bruger den nye 
tilgang i omkring 40 procent af deres under-
visning, og mange siger, at de aldrig kommer 
til at undervise på den samme måde igen, 
fortæller Agnete Gudnason, der ser de faste 
rammer som en måde at blive mere kreativ.

- Nogle tænker, at hvis man skal igang-
sætte en kreativ proces, så skal man sætte 
folk helt fri. Men så sker der ikke noget. Pro-
cessen skal styres. Vores erfaring er, at når 
de kommer gennem de her små aktionslæ-
ringsloops, så bliver de bedre til det, siger 
Agnete Gudnason.

stol på din egen viden

Tilgangen er ikke direkte svær at føre ud i livet, men den kræ-
ver, at man tør, fortæller Agnete Gudnason ud fra sine egne er-
faringer.

- Man skal turde udfordre den traditionelle formidlende læ-
rerrolle og i højere grad indtage en rolle som facilitator, hvor 
man tager udgangspunkt i, hvad erhvervsskolelærerne kom-
mer med, siger hun.

Birgitte Helbæk Marcussen peger på, at relationen mellem 
underviserne og de studerende ændrer sig.

- Der bliver mere samskabelse af viden. Vi er eksperter i lære-
processer, men vores studerende er eksperter i deres egen prak-
sis. Vi træder ind i en anden rolle, hvor vi bliver klogere sam-
men, siger hun og fortæller, at også forberedelsen er anderledes.

- Med den klassiske formidling lavede jeg måske 30 slides, 
og så vidste jeg, at jeg havde udført mit arbejde, når jeg havde 
gennemgået dem. Nu har jeg måske fem slides med. Til gengæld 
skal jeg sørge for at fange, hvis de studerende ikke har fået fat 
i det hele, og jeg skal i det hele taget stole på min egen viden, og 
på at jeg kan bringe den i spil i forhold til, hvad de studerende 
bringer på banen, siger Birgitte Helbæk Marcussen.

Metoden med opstillede hypoteser er med til at give de stu-
derende mere mod, fortæller Agnete Gudnason. 

- Mange fortæller, at det kan være svært at afprøve nye ideer 
i undervisningen, fordi man i høj grad sætter sig selv i spil. Men 
på denne måde er det hypotesen, de afprøver, og hvis den ikke 
holder, er det ikke et nederlag eller noget i den stil. Det er bare 
hypotesen, der ikke holder. Den kan de så justere, så den måske 
kommer til at virke.
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- Vi ser underviserne bruge metoderne, og vi gør det selv, så 
vi lærer dem og kan kopiere dem direkte til vores egen undervis-
ning. Det har jeg gjort, og så er jeg begyndt at rette dem til, så de 
passer til lige præcis min undervisning, siger hun.

dynamisk lærerrolle

I et af eksperimenterne brugte Danutha Warming Ehlers den 
hypotesebaserede tilgang i undervisning om fødevareallerge-
ner. Det plejer at være en gennemgang af PowerPoint-slides, men 
det er svært at engagere eleverne, og det er ofte de samme ele-
ver, som byder ind med noget. Hun opstillede en hypotese om, at 
hvis hun i højere grad tog udgangspunkt i elevernes viden, ville 
de også blive mere engagerede.

- De lavede gruppearbejde, hvor de diskuterede, hvad de alle-
rede vidste om fødevareallergener. Det viste sig, at en del af dem 
faktisk havde ret stor viden, og eleverne, der ikke vidste så me-
get, spurgte meget mere ind til emnet, end de plejer. Det betød, at 
undervisningen kunne begynde et helt andet sted, end den har 
gjort med tidligere hold, siger Danutha Warming Ehlers, der efter 
elevernes gruppearbejde kunne sortere en del slides fra og kun 
gennemgå de allergener, som eleverne ikke kendte så meget til.

Det faktum, at Danutha Warming Ehlers kunne pakke en del 
af sin planlagte undervisning væk, passer godt til hendes gene-
relle oplevelse af, hvordan lærerrollen ændrer sig, når man ar-
bejder hypotesebaseret.

- Lærerrollen er mere dynamisk. Vi kan ikke kontrollere alt, 
men vi skal sørge for at fange de steder, hvor det er relevant, at 
vi tager over og fortæller mere om et emne. Det kræver, at vi læ-
rere har et lidt andet mindset og tør give slip på kontrollen, si-
ger læreren fra Uddannelsescenter Holstebro. •

powerpoint 
bliver pakket 
mere væk
Efter at have arbejdet med eksperimen-
terende metoder i entreprenørskab, 
som indgik i den erhvervspædagogi-
ske diplomuddannelse, tager Danutha 
Warming Ehlers i højere grad udgangs-
punkt i elevernes tanker og ideer i sin 
undervisning.

Da Danutha 
Warming Ehlers 
begyndt at 
bruge elevernes 
egen viden om 
blandt andet 
fødevareallergener, 
blev de langt mere 
engagerede i 
undervisningen.

”der er sket store ændringer i undervisningen. PowerPoint 
bliver pakket mere væk, og jeg tager i højere grad udgangs-
punkt i, hvad eleverne kommer med”. Sådan beskriver Danutha 
 Warming Ehlers effekten af at have arbejdet med eksperimen-
terende metoder i modulet entreprenørskab. 

Underviseren på Fødevarer og ernæring på Uddannelses-
center Holstebro har fulgt modulet som en del af sin diplom-
uddannelse i erhvervspædagogik. Hun ser det som en stor for-
del, at undervisningens tema og udførelse smelter sammen i 
de samme metoder. 

A f  m i K K E L  K A m p  /  f OTO :  J E n s  B A C h
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sTREssRådgivER:  
vi svigter de Unge 
ved ikke at give dem 
gode mobil-vaner
Når stressrådgiver Thomas Pape taler med unge i sin klinik, spørger han til deres 
vaner på mobiltelefonen. De unges digitale vaner er ifølge ham nemlig en lige så 
stor kilde til stress som for eksempel ordblindhed eller sociale problemer.

A f  A n d R E A s  A n TO n i  Lu n d

f OTO :  T h O m A s  d O h n     

vi voksne svigter de unge, hvis vi ikke hjælper dem med 
at blive mere bevidste om deres digitale vaner og med at 
tilegne sig gode digitale vaner.

Sådan lyder budskabet fra Thomas Pape, der er stress-
rådgiver og mentaltræner i stressklinikken Spine i  Aarhus. 
I de 15 år, han har arbejdet med stress-håndtering, har 
han haft mere end 7.000 samtaler med unge, der har det 
svært med at leve op til krav og forventninger. 

- For selv om de unge er digitale indfødte, betyder det 
ikke, at de er født med evnen til at styre deres digitale va-
ner, ligesom de ikke er født med evnen til at styre, hvor 
meget slik de kan spise, når de går ind i en slikbutik, på-
peger han.

Grunden, til at han har fokus på digitale vaner, er, at 
han i sine samtaler med de unge på klinikken har opda-
get, at digitale vaner de seneste tre-fire år er blevet et pro-
blemområde på lige fod med ordblindhed, dårlige studie-
teknikker og sociale problemer. 

- Hvis jeg ikke spørger ind til deres digitale vaner, så 
overser jeg et stort område, som kan forklare, hvorfor de 
har de udfordringer, de har, fortæller Thomas Pape.

Når han for fire år siden spurgte de unge, hvor me-
get de brugte mobilen, svarede de halvanden til tre ti-
mer dagligt. I dag svarer de, at de bruger den tre til seks 
timer om dagen. 

vaner ændres med succeser

Hvis unges digitale vaner skal ændres, kræver det ifølge 
Thomas Pape små, hurtige succeser.

- Når jeg kommer ud på en skole, må eleverne i den før-
ste uge udleve deres dårlige vaner, som de vil, fra klokken 
8 til klokken 11.30. Men fra klokken 12 til 15 skal mobil-
telefonerne ligge nede i tasken, den skal være på lydløs, 
og de skal være fokuseret på undervisningen, fortæller 

De unge oplever hurtigt, at de har 
lettere ved at forstå og koncentrere 

sig, når mobilen ligger i tasken, 
forklarer Thomas Pape.
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 fire gode råd til lærerne

Thomas Pape mener, at de voksne svigter de unge, 
hvis de ikke hjælper dem med at udvikle gode digita-
le vaner. Her er stressrådgiveren og mentalcoachens 
fire anbefalinger til lærerne:

•	 	Se	dig	selv	som	sælger	af	vaneændringer	i	stedet	
for at komme med en løftet pegefinger. Det kan du 
gøre ved at fortælle de unge, hvad de kan opnå, hvis 
de ændrer deres vaner. For eksempel: ”I kan kom-
me til at sove bedre. Det betyder, at I er gladere. At 
I kan koncentrere jer bedre i timerne. Og at I kan 
lære mere og få bedre karakterer”.

•	 	Aftal	i	klassen,	hvilke	spilleregler	der	skal	gælde	for	
brugen af mobiltelefoner. De unge er vant til spil-
leregler for alt mulig andet, for eksempel at man 
ikke sidder med benene oppe på bordet, når 
der er undervisning. Fordelen ved spillereg-
ler – frem for regler – er, at man kan tilpasse 
dem. De er ikke rigide.

•	 	Sæt	rammerne	for	de	unges	digitale	vaner.	
Det kan være zoner eller tidspunkter, hvor 
de unge ikke må bruge mobiltelefonen. Det 
kan hjælpe unge, som er meget impulsstyre-
de, og give dem mulighed for at lære at foku-
sere.

•	 	Skab	rammer	for,	at	de	unge	får	snakket	sam-
men om deres digitale vaner. De skal tale sam-
men, så de ikke går og tror, at de alle har de 
samme holdninger, og at deres egne vaner er 
den eneste måde at bruge mobilen på.

Thomas Pape, der jævnligt bliver invite-
ret ud til skoler. 

Ideen med øvelsen er at gøre de unge be-
vidste om, hvor meget de kan få ud af at flytte 
deres fokus og dermed deres koncentration.

- De oplever meget hurtigt, at det er nem-
mere at koncentrere sig og forstå tingene, 
når mobilen ligger i tasken. Og når tingene 
er nemmere at forstå, så har man også mere 
lyst til at lytte igen. Succes avler motiva-
tion, uddyber han.

skal mærke det på egen krop

I en anden øvelse beder han eleverne no-
tere, hvad de gør sig af tanker om deres 
fremtid. Eleverne bliver sat sammen to og 
to. Den ene skal fortælle. Den anden lytte. 

Men mens den anden lytter, skal den ene 
elev tage sin mobiltelefon frem og kort se 
på den tre gange i de tre-fire minutter, den 
første fortæller.

80 procent finder det ubehageligt og for-
styrrende, at dem, der lyttede, ikke gav de 
fortællende deres fulde opmærksomhed, vi-
ser en opgørelse, Thomas Pape har foretaget.

Bagefter bliver eleverne bedt om at lytte 
uden at tage mobiltelefonen frem. 

- Her følte de sig mere trygge, havde lyst 
til at fortælle mere og gav mere af sig selv. 
Det er vigtigt, at de straks kan mærke for-
skellen. For når de kan mærke det, så kan de 
træffe valget, om noget er smart at gøre el-
ler ej. Herefter er det også nemmere at sælge 
ting til dem, understreger Thomas Pape. •

 læs mere

•	 	De	unge	kan	groft	deles	ind	
i tre grupper, ligesom dren-
ge og piger er forskellige, når 
det gælder unges digitale va-
ner. Læs mere på Uddannel-
sesforbundet.dk/mobilva-
ner – for eksempel på din 
mobil;)

•	 	Thomas	Pape	har	 skrevet	
bogen ’Reboot dine digitale 
vaner’, som tager udgangs-
punkt i konkrete metoder 
og adfærdsdesign.

•	 	På	digitalevaner.dk	har	han	
også skrevet en række ind-
læg om digitale vaner.

 forskel på piger og drenges 
 mobilbrug

Det, de unge bruger tiden på, når de er på mo-
bilen, er ifølge Thomas Pape typisk social 
kommunikation på især Messenger, Face-
book	og	Snapchat.	

Især pigerne kan godt lide at spejle sig i an-
dre. Det foregår primært på Instagram, hvor 
de deler og ser på hinandens udseende – om 
man har den rigtige make-up og moderne tøj 
på. Og så deler de deres succeser, der handler 
om at blive set i de rigtige sammenhænge og 
sammen med de populære piger. 

- Pigerne iscenesætter en ramme, hvor det 
ser ud til, at de hygger sig og har det sjovt, 
forklarer Thomas Pape. 

Mange – med en lille overvægt af drenge – 
foretrækker mere inaktiv underholdning. 

- De sidder mere passivt og ser på You Tube-
videoer, som afløser hinanden, fortæller 
Thomas Pape.

Mange drenge kan desuden lide at bruge mo-
bilen til at søge efter viden og til at game. De 
spiller spil, hvor de kan få anerkendelse og 
bliver stimuleret socialt. 

 kender du dine egne 
digitale vaner?

•	 	Apple-telefoner	 har	 en	
funktion	kaldet	Skærmtid,	
der kan give dig et detalje-
ret overblik over dit mobil-
forbrug. Du kan blandt an-
det se, hvornår på dagen du 
bruger din mobil, hvor tit 
du bruger den, og hvilke 
apps du bruger mest. 

•	 	Android	har	en	 lignende	
funktion, der hedder Digi-
tal Wellbeing.
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SUDOKU SVÆR

En professor ved Datalogisk Institut ser frem til en algoritme,  
som kan lede de unge ind på den rigtige uddannelse.



 Screening til FGU
Test eleverne online og se resultatet med det samme

Screening til FGU giver dig mulighed for at: 
• teste elevernes faglige niveau i dansk, DSA og matematik
• afdække evt. ordblindhed og talblindhed

Screening – FGU er et værktøj, som lærere og vejledere kan bruge bl.a. 
i forbindelse med udarbejdelsen af elevens individuelle forløbsplan. 
Derudover kan værktøjet afdække specifikke vanskeligheder som ord-
blindhed og talblindhed, så eleven hjælpes bedst muligt.

Som en del af hver test findes desuden en række anbefalede  opfølgende 
materialer. 

Materialet er udviklet af erfarne lærere, læsevejledere og matematik-
vejledere på baggrund af allerede eksisterende, afprøvet screenings-
materiale.

Læs mere på screening.systime.dk

Gratis prøveadgang
til lærere og vejledere

Skriv til systime@systime.dk

Grafisk 
overblik
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digital dannelse 
handler også om 
selve klasselokalet
Når kursisterne på VUC Lyngby arbejder på computer, 
stiller lærer Jens Espensen bordene i en omvendt 
hestesko. Indretningen af klasselokalet betyder, at 
kursisterne i højere grad fokuserer på undervisningen, 
og at han har et bedre overblik over lokalet.   

A f  d O R T h E  p L E C h i n g E R  /  f OTO :  m i K K E L  Ø s T E R g A A R d

det er et opgør med, hvordan et rigtigt klasselokale skal indrettes, 
der næsten stammer fra Kong Frederik den 4.’s rytterskoler i 1721. 
Men det virker. Især i digitale tider og i undervisningen af tosprogede.

Det er erfaringen hos Jens Espensen, der underviser kursister i 
dansk som andetsprog på VUC i Lyngby.

Han eksperimenterer nu på tredje år med at nedbryde flest mulige 
skranker mellem lærer og kursist. Hans egen ”pult” står langs tavle-
væggen, så den ikke udgør en barriere mellem ham og kursisterne. Og 
den anden barriere, kursistbordene, er placeret i en omvendt hestesko 
langs væggen. På den måde har VUC-underviseren overvundet den 
tredje barriere – computerskærmene. For de vender nu også ind mod 
væggen i stedet for at udgøre en front mod ham.

- Alle skranker mellem mig og kursisterne er væk. Det er sindssygt 
vigtigt. Og du skal ikke igennem en masse tøj og tasker, når du skal hen 
til kursisten, siger Jens Espensen og forklarer, at den nye indretning 
også giver en slags scene til underviseren.

- Det er især godt, når man underviser tosprogede. For så skal du være 
lidt af en skuespiller, hvis du for eksempel skal illustrere, hvordan en fuld 
mand dingler, siger Jens Espensen, der ved besøget fra Uddannelses-
bladet skulle vise netop dette ud fra en novelle af norske Per Petterson.

Derudover har Jens Espensen nu overblik over, hvad der sker på hver 
enkelt kursists skærm – om vedkommende er med i undervisningen el-
ler for eksempel på sociale medier.

I forhold til gruppearbejde – som altid er frivilligt – kan man rulle 
sin stol lige derhen, hvor man vil, og sætte sig sammen i en gruppe. Der 
er masser af frie kvadratmeter, understreger han og fortæller, at ledel-
sen på VUC Lyngby straks var med på eksperimentet, da man arbej-
der med digital dannelse. Man stillede skolens største lokale til rådig-
hed og købte fleksible kontorstole ind. Jens Espensen er dog med på, at 
modellen ikke altid er optimal. 

- Man skal kunne være i det som lærer. Og det kræver et stort lokale 
samt stole, der er nemme at dreje, og som er lydløse, siger Jens Espensen. •

”Det er ikke en ulempe, at 
kursisterne sidder med ryggen 
til, og det gør de kun, når de 
skal bruge koncentration 
ved computeren”, siger Jens 
Espensen.

Asawer Asho, 32 år, fra Irak: 
”Det er en god idé og bedre for 
både os og lærerne. Jeg kan 
bedre koncentrere mig, og det 
er lettere at bevæge sig rundt, 
end når vi sidder i rækker og 
skal sige ’Undskyld, undskyld’, 
hvis vi skal forbi andre”. 

Forouzan Rasouli, 31 år,  
fra Afghanistan: ”Der er fordele 
og ulemper ved modellen. 
Det er godt, at lærerne kan 
kontrollere kursisterne, så 
de ikke sidder og spiller eller 
kigger på Facebook. Det er også 
forstyrrende for os andre. Men 
jeg har problemer med min 
nakke, så det er ikke godt for 
mig hele tiden at skulle dreje til 
læreren og tilbage igen”. 
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randers samarbejder  
om  fritidsjob til 
Udsatte Unge 
I Randers samarbejder den lokale superliga-
klub, UU, Bysekretariatet og ungdomsskolen om 
at klæde ikke-uddannelsesparate unge på til at 
klare et fritidsjob. Det foregår i projektet Talents 
of Tomorrow, der blandt andet sætter fokus på 
relationer og sociale kompetencer. 

A f  m i K K E L  K A m p  /  f OTO :  h E L E n E  B Ag g E R

- vi lærer, hvad det vil sige at have et job, og 
at der er nogle goder ved det. Jeg kan købe, 
hvad jeg vil og behøver ikke spørge min mor 
og far, om jeg må låne 1.000 kroner.

Sådan siger Marcus Christiansen, der er 16 
år og går på Randers Ungdomsskole. Fritiden 
bruger han blandt andet på at arbejde hos en-
treprenørfirmaet Søren Bertelsen. Ved siden 
af ham sidder Sarah Madsen. Hun er også 16 
år og går på FGU i Randers, og ligesom  Marcus 
Christiansen har hun et fritidsjob. Hun ar-
bejder i Petworld, fordi hun interesserer sig 
for dyr. Hun ser også flere fordele ved jobbet, 
end at der kommer penge på kontoen.

Idéen med Talents of 
Tomorrow er, at de unge skal 

trænes i at møde virkeligheden. 
I første omgang i form af et 

fritidsjob.
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- Jeg sover ikke til klokken 12 eller bru-
ger dagen på at se Netflix. Jeg kommer ud 
og gør noget. Det er rart, siger hun.

Vejen mod klare fremtidsplaner og fri-
tidsjob har ikke været snorlige for de to 
unge. De er begge blevet erklæret ikke-ud-
dannelsesparate og har været trætte af sko-
len. Derfor er de blevet en del af projektet 
Talents of Tomorrow, hvor de har deltaget 
i et forløb på seks uger, som blandt andet 
består af undervisning, workshops, indi-
viduel vejledning og arbejde på stadion i 
Randers. Det fører alt sammen frem imod 
at styrke de unges faglige og sociale kom-
petencer, så de bliver klar til at bestride et 
fritidsjob, som igen kan være en vej til at 
lære at håndtere et studie eller job.

Projektet er styret af Randers FC 
 Jobakademi, som holder til i erhvervslo-
kaler, der ligger i forbindelse med super-
ligastadionet Cepheus Park Randers. Her 
er der ud over den daglige drift og fodbold-
kampe konferencer og messer. Det bety-
der, at der er masser af overskuelige op-
gaver, de unge kan tage fat på i forløbet op 
til det egentlige fritidsjob.

Det har betydning, at opgaver som op-
rydning foregår blandt de blå sæder på tri-
bunerne og i lokaler, hvor de lokale super-
ligahelte pryder væggene.

- Det er lidt federe, når det er i en fod-
boldklub, siger Marcus Christiansen, 
mens Sarah Madsen forklarer en af år-
sagerne.

-  Folk i Randers ved, hvad det er. Jeg 
skal ikke først forklare, hvor jeg arbejder.

Udvikling fra første dag

Talents of Tomorrow-projektet åbnede 
omkring årsskiftet dørene for de første 18 
unge mellem 13 og 17 år. Ud over  Randers 
FC og Ungdomsskolen er også Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning med, lige-
som Bysekretariatet, der står for den bo-
ligsociale indsats i Randers, er en væsent-
lig spiller. Projektet er støttet af Den A.P 
Møllerske Støttefond.

Det seks uger lange forløb begynder 
med individuelle samtaler, hvor med-
arbejderne i projektet kan få værdifuld 
indsigt i, om de unge har noget særligt 
at slås med, eller om der skal tages sær-
lige hensyn.

- Hvis der for eksempel er angst-proble-

matikker, kan vi tage hensyn til det og lave 
aftaler om, at de kan gå ud fra lokalet, hvis 
de mærker, at de har brug for det, fortæller 
Eline Vemmelund Skov, der er projektle-
der og ansat hos Randers FC Jobakademi.

Næste trin er en introdag for alle. Her 
er der fokus på teambuilding, og det vir-
ker, fortæller Stanley Schmücker, der er 
timelærer på Randers Ungdomsskole og 
en væsentlig del af det team, som arbej-
der med de unge i projektet.

- Når de kommer ind i rummet om morge-
nen, kryber flere nærmest langs panelerne. 
Mange siger ikke noget. Så laver vi forskel-
lige teambuilding-øvelser og snakker. Når 
de går igen, er det med store smil, og de giver 
enten hånd eller ligefrem et kram, siger han. 

I den næste tid handler forløbet i høj 
grad om at udvikle sociale kompetencer 
som at turde stille sig foran andre og tale 
klart og tydeligt, hilse på folk og i det hele 
taget opføre sig, som man gør på en ar-
bejdsplads eller i sociale sammenhænge. 
Sarah Madsen husker det tydeligt.

- Vi lærte for eksempel at give hånd, 
kigge folk i øjnene og sige: ”Jeg hedder 
 Sarah”. Underviserne har også fokuseret 
meget på, at vi sagtens kunne gøre noget 
forkert. Det gør ikke noget, hvis vi bare 
prøver igen, fortæller hun.

Marcus Christiansen griner, for han 
har ligesom Sarah Madsen hørt den remse 
mange gange. 

- Vi har også lært, at man skal være 
høflig over for chefen og kollegerne og i 
øvrigt komme til tiden, siger han, og un-
derstreger, at både han og dem, han gik 
på forløbet med, faktisk er ret gode til at 
komme til tiden. 

Unge møder virkeligheden

Stille og roligt begynder de unge også i en 
slags arbejdsprøvning i Randers FC, hvor 
medarbejderne og de unge selv kan få et 
realistisk billede af, hvad de kan, og hvad 
det kræver at have et job. Allerede her er 
det rigtige arbejdsopgaver.

- Når der skal vaskes op eller ryddes af 
til en konference, kan man ikke bare lade 
være. Det betyder noget, om man er der el-
ler ej, fortæller Eline Vemmelund Skov. 

Netop den ånd er kendetegnende for 
projektet.

- De unge får en vis selvstændighed 
og en forståelse for, at når man har en ar-
bejdsopgave, så fuldfører man den. Det gi-
ver vedholdenhed, og de finder også ud af, 
at hvis de ikke har forstået opgaven, er de 
nødt til at spørge. Vi er lidt ude over sko-
len. Når vi snakker om job, er det reelle 

Marcus Christiansen mener, det er federe at arbejde i den lokale fodboldklub,  
fordi alle kender den.
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job, man får penge for. Det er motiverende, siger Stanley Schmücker, 
mens Eline Vemmelund Skov peger på relationerne, som en faktor især 
lærerne fra ungdomsskolen er øvede i at arbejde med.

- De er rigtig gode til at vurdere, hvad der skal til i situationen. De 
planlægger øvelser, men vurderer hele tiden, om planen skal revurde-
res, og man skal gøre noget andet. De bidrager med relationskompe-
tencer, og netop relationerne er hele grundlaget for, at vi kan udvikle 
de unge, siger hun.

En anden væsentlig del af projektet handler om afklaring.
- Mange vælger den samme uddannelse som deres bedste veninde, 

men vi går til dem i forhold til deres egne interesser, så de kan gå i den ret-
ning i forhold til job eller uddannelse. De skal finde ud af, hvad de interes-
serer sig for. Hvilken uddannelsesretning kan de eventuelt gå i, og hvad 
er realistisk? Sammen med de unge kigger vi på, hvilke kompetencer de 
har, og hvilke de mangler. Det sidste er væsentligt at vide, hvis man skal 
arbejde med de mangler, siger Stanley Schmücker, der blandt andet ved 
hjælp af materialet Roadmap gennemfører forløb med karrierelæring.

For Sarah Madsen og Marcus Christiansen er planerne for den nær-
meste fremtid i store træk på plads. Lykkes det for Marcus Christiansen 
at bestå sin 9. klasses eksamen, vil han tage imod et tilbud om fuldtids-
job hos entreprenørfirmaet, han arbejder i. Sarah Madsen, der er glad 
for dyr og nyder at vejlede kunder i Petworld, har planer om, at hun ef-
ter sommerferien skal begynde på uddannelsen til dyrepasser. 

Unge kommer i job

Projektets målsætning er, at 90 procent af de unge skal have et fritids-
job. Med kun et hold, der har været igennem, og et andet som er i gang, 
er det tal ikke helt nået. Det ligger på 56 procent. Men selv om en ung 

Sarah Madsen 
interesserer sig 
for dyr og er derfor 
glad for, at hun har 
fået et fritidsjob i 
Petworld.

ikke kaster sig direkte ud i et fritidsjob, 
betyder det ikke nødvendigvis, at indsat-
sen har været forgæves, fortæller Eline 
Vemmelund Skov.

- Efterhånden som vi har lært de unge 
bedre at kende, har vi fundet ud af, at et fri-
tidsjob måske ikke er det rigtige lige nu. En 
er for eksempel blevet visiteret til et pro-
jekt, hvor der er psykologhjælp. Det er det 
rigtige for ham lige nu, siger projektlederen.

Det er svært at undgå at se forandringer 
hos de unge, mener Stanley Schmücker.

- De ændrer sig undervejs fra nærmest 
slet ikke at sige noget til at spørge løs. Det 
er fedt. Vi kan måske ikke ændre en person 
på seks uger, men vi kan forandre noget, 
og vi får sået nogle frø i forhold til frem-
tiden, siger han.

Projektets største udfordring er at fast-
holde de unge ude i fritidsjobbene, forkla-
rer Eline Vemmelund Skov.

- Mange af arbejdsstederne kender vi, 
og er der problemer, tager de hurtigt fat i 
os, så vi kan gøre noget. Men nogle gange 
går det bare for stærkt. De her unge er me-
get impulsdrevne, så de kan have forladt 
arbejdspladsen, uden vi kan nå at gribe 
ind, siger hun.



Uddannelsesbladet 06 / 2019 25

besøg aF en lokal naturvejleder. Samarbejde over lang tid med 
lokale virksomheder. Kunstprojekter med det lokale museum…

Uddannelsesinstitutioner samarbejder med omverdenen på 
mange måder, og det er der gode grunde til. En af dem er, at ele-
verne lærer mere, fortæller Lars Emmerik Damgaard Knudsen fra 
DPU. Han forsker i netop skolers samarbejde med omverdenen.

- Det mener lærere i hvert fald ifølge flere undersøgelser. Det 
står lidt i kontrast til en ellers udbredt opfattelse af, at den type 
skoleaktiviteter er mere flødeskum end rugbrød, men man læ-
rer af at røre med hænderne og af i det hele taget at få lærin-
gen ind på forskellige måder, siger lektoren, som er en del af en 
forskningsenhed, der forsker i Den Åbne Skole, som har været 
en del af grundskolen siden skolereformen.

Lars Emmerik Damgaard Knudsen peger på fire gode grunde 
til at arbejde sammen med lokalsamfundet. De handler om fag-
lighed, dannelse, problemorienteret undervisning og den æste-
tiske dimension. 

- En ansat på et museum, en politibetjent eller en træner fra 
den lokale idrætsklub har en højere faglighed end læreren – lige 
på deres område. Den viden, en træner i amerikansk fodbold 
kommer med, er jo second to none, siger han.

Et andet aspekt handler om dannelse, som er lidt sværere at 
definere end det rent faglige.

- Elever oplever andre ideer. De bliver overraskede og ser an-
dre sider af tilværelsen og bliver til som mennesker og borgere 
i samfundet. Det er et bredere formål end læringsmålene i de 
enkelte fag, men det fremhæver skolens betydning for elever-
nes personlige og sociale udvikling, siger lektoren.

Samtidig er det oplagt at bruge samarbejdet med eksempel-
vis en lokal virksomhed til problemorienteret undervisning.

- En lokal virksomhed eller kommunen kan invitere elever 
til at komme med løsninger på problemer i lokalsamfundet. Det 
kan være som en konkurrence, hvor virksomheden er dommer 
og kårer det bedste forslag, siger han.

Den fjerde grund til at åbne sig mod omverdenen er, at det 
giver mulighed for at arbejde i dybden med kreative og kunst-
neriske fag.

- Man kan for eksempel arbejde mere intensivt med musik 

EKspERT: 
stort potentiale  
i samarbejde
Samarbejde med virksomheder eller lokale foreninger kan gavne både 
elevernes faglighed og dannelse – især hvis læreren griber det rigtigt an. 
Der er dog f lere faldgruber, mener forsker.
A f  m i K K E L  K A m p

eller kunst, når man samarbejder med musikskolen eller en lo-
kal kunstner, der godt nok ikke er lærer, men kan fortælle, hvor-
dan han arbejder kreativt.
 

gæster mangler pædagogisk viden

Et samarbejde eller besøg fra omverdenen passer langt fra altid 
til, hvad skolen og læreren havde forestillet sig. Det kan blandt 
andet være et problem, når man besøger en institution, der har 
indrettet sig næsten fuldstændigt efter skolens præmisser.

- Et museum har ofte en skolestue med en projektor og en 
skærm. Det minder om et klasseværelse, så hvorfor skulle man 
så komme derhen? Nogle gange tilpasser de lokale aktører sig så 
meget til skolen, at formålet med at gå uden for skolen forsvin-
der. Der skal være noget fremmed over det, og er man på et mu-
seum, skal man bruge museet, siger Lars Emmerik  Damgaard 
Knudsen.

Omvendt kan det også foregå for lidt på skolens præmisser.
- Eksterne aktører er ikke klædt på til det pædagogiske aspekt. 

De kan for eksempel mangle blik for, at eleverne i bund og grund 
ikke er der frivilligt, og samtidig kan det være svært for dem at 
tage udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger, da 
de ikke kender niveauforskellene i klassen, siger han og tilfø-
jer, at en person udefra ofte har et forholdsvis lille pædagogisk 
repertoire og dermed kan have svært ved at forklare ting, så det 
passer til elevernes niveau.

fjerner det sjove

Undervisere skal altid gøre sig nogle overvejelser, inden de en-
gagerer sig i et samarbejde med eksempelvis det lokale teater.

- Man skal være opmærksom på, at hvis man selv synes, at 
teater er sjovt og spændende, så kommer man sandsynligvis til 
at gå glip af det sjove, når der kommer nogle, som er mere pro-
fessionelle til netop det. Så kommer de måske til at styre selve 
teaterarbejdet, mens læreren kan få en mere tilbagetrukket 
rolle. Samtidig kan det være svært at sige til ledelsen, at man 
gerne vil på efteruddannelse i drama. Det er der ikke brug for 
i samme grad, for den viden er blevet udliciteret, siger han og 
tilføjer, at man generelt skal overveje, om gæsten og undervise-
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vUC åbner kUrsisters 
øjne for lokale 
virksomheder
Samarbejde mellem lokale virksomheder og 
VUC i Slagelse betyder, at kursister i dansk 
som andetsprog har fået øjnene op for det 
lokale erhvervsliv – og at erhvervslivet har 
set kursisternes potentiale.
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p de lokale virksomheder mangler arbejdskraft. Kursisterne i dansk 
som andetsprog på Klar HF & VUC i Slagelse er interesserede i job. De to 
grupper er dog ikke så opmærksomme på hinanden, men det skal de blive.

Nogenlunde sådan er tankegangen i et samarbejde, som Charlotte 
Pilemann, der er lærer i dansk som andetsprog, sidste år satte i gang 
sammen med det lokale erhvervscenter.

- Jeg havde tænkt på at skabe noget samarbejde med lokale virk-
somheder, og så mødte jeg lidt tilfældigt en fra Slagelse Erhvervscen-
ter, som kunne se det samme potentiale, og så startede vi det, siger hun.

Det blev i første omgang til, at repræsentanter for lokale virksomhe-
der i blandt andet hotel- og transportbranchen besøgte skolen og for-
talte om virksomhederne og jobmulighederne. Som en del af samme 
forløb kom også en medarbejder fra jobcentret, der fortalte om nogle af 
de mange veje, man kan gå i det danske uddannelsessystem og på job-
markedet, og understregede, at når man skal ansøge, er det vigtigt, at 
man viser nogle af sine personlige kompetencer.

Forinden havde Charlotte Pilemann og hendes kolleger klædt kur-
sisterne på ved at fortælle om det danske arbejdsmarked og sammen 
med kursisterne deltage i Slagelse Uddannelses- og Karriere festival, 
og efter besøget har de arbejdet med at lave CV og ansøgninger. 

opdager flere muligheder

Forløbet – der siden er blevet gentaget – gjorde indtryk på både virk-
somhederne og kursister.

- Folkene fra virksomhederne er imponerede over, hvor engagerede 
og spørgelystne vores kursister er. De kan se et potentiale i en gruppe, 
der ret hurtigt kan komme i gang på arbejdsmarkedet, siger Charlotte 
Pilemann.

For kursisterne har der været flere effekter.
- For nogle har det givet mere motivation i forhold til undervisnin-

gen på skolen. Nu har de i højere grad et mål med at afslutte en 9. klasse 
her på skolen, og derfor giver det mere mening, når de for eksempel skal 
analysere et eventyr, siger hun.

Den anden effekt er mere direkte rettet mod arbejdsmarkedet.
- De får mulighed for at se nogle jobåbninger, som de ikke vidste, 

var der. Vores kursister går meget efter klassiske fag, når de skal vælge 
uddannelse eller job, men det er svært at blive tandlæge eller ingeniør. 
Andre vil være tømrer eller mekaniker, men det er også svært, og der er 
ikke så mange praktikpladser. Nu ved de, at der er mange andre mulig-
heder, som også kan føre til attraktive job, siger Charlotte Pilemann. •

ren komplementerer hinanden, inden de indle-
der et samarbejde.

Uanset hvordan man har forberedt sig som 
lærer, kan det undervejs i et forløb vise sig, at det 
ikke fungerer godt med emnet eller de personer, 
man har inviteret eller besøger. Det kan under-
viseren sørge for ikke sker igen ved at lade være 
med at invitere personen eller organisationen 
igen. I selve situationen er der flere strategier. 

- Nogle lærere gør ikke noget, fordi de har 
meget stor respekt for gæstens store faglighed 
og ikke vil blande sig. Der er også nogle gæster, 
som ikke vil finde sig i, at lærere blander sig. An-
dre gange fylder lærere huller ud, og gæsterne 
er superglade for det, fordi de ikke lige havde 
tænkt på, at noget for eksempelvis skulle forkla-
res, siger Lars Emmerik Damgaard Knudsen.

Er et besøg gået anderledes, end man hå-
bede, kan det stadig have værdi.

- Et forløb består af forberedelse, gennem-
førelse og efterbehandling, og i den sidste fase 
kan man gøre meget. Har et hold elever mødt 
en lokalpolitiker, som har talt unuanceret om 
et emne, kan man bagefter analysere det i ro og 
mag hjemme på skolen og spørge: ”Hvad var det 
egentlig, han sagde?” Og så kan man holde det 
op mod, hvad andre mener. Det kan være et godt 
udgangspunkt for at arbejde videre. Når man 
samarbejder med andre, skal man være indstil-
let på, at der kan blive kastet en masse bolde op 
i luften, og så kan man forsøge at gribe nogle af 
dem, siger Lars Emmerik Damgaard Knudsen. 

Faglighed og dannelse er nogle af fordelene ved 
det lokale samarbejde, mener Lars Emmerik 
Damgaard Knudsen. 
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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
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BEGYNDERSYSTEMER
Til DU2:

Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3

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

Dorthe de Neergaard, Kbh.’s Sprogcenter

Til DU3:

På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin
Midtvejs til dansk – trin for trin

“På allerhøjeste kvalitetsniveau...”

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

Af anmeldelse fra 
Uddannelsesbladet

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

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

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

SOLGT TIL 

SPROGKURSER

I MANGE 

LANDE



UNGE PÅ KANTEN 
- Få relevant viden, metoder og redskaber med hjem

Skolebesøg 
med DTL Seniorer

FVU- og ordblindekonference 
Fokus på relevante temaer indenfor feltet

Skolebesøg 
med DTL Seniorer 
  
  
 

 

 

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

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

25-26. marts 2020

19. november

14. november

12. november 2019

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

MØDER og KONFERENCER

DTL Seniorer gennemfører jævnligt besøg på tekniske skoler 
for at give medlemmerne mulighed for at møde hinanden og 
følge med i udviklingen på deres tidligere arbejdspladser. Un-
der besøget bydes der - foruden præsentation af skolen og en 
rundvisning - på kaffe og en let frokost. Det maksimale delta-
gerantal er 30 personer, derfor gælder ’først til mølle-princip-
pet’ ved tilmelding. Læs mere på www.uddannelsesforbundet.
dk/seniorer

For medlemmer af DTL Seniorer med ledsager 
10.00-14.00 
Campus Køge,  
Campusbuen 27 A, 4600 Køge 
Roland Nesgaard, roland.nesgaard@outlook.dk,  
tlf. 20 99 46 30 
Gratis for medlem og ledsager

For medlemmer med interesse herfor 
09.30 - 16.00 
Syddansk Erhvervsskole Petersmindevej
Petersmindevej 1, 5000 Odense C 
Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk 
1.000 kroner

Tilmelding: SENEST 4. november

Tilmelding: SENEST 31. oktober

DTL Seniorer gennemfører jævnligt besøg på tekniske skoler 
for at give medlemmerne mulighed for at møde hinanden og 
følge med i udviklingen på deres tidligere arbejdspladser. Un-
der besøget bydes der - foruden præsentation af skolen og en 
rundvisning - på kaffe og en let frokost. Det maksimale delta-
gerantal er 30 personer, derfor gælder ’først til mølle-princip-
pet’ ved tilmelding. Læs mere på www.uddannelsesforbundet.
dk/seniorer.

For medlemmer af DTL Seniorer med ledsager 
10.00-14.00 
Jordbrugets Uddannelsescenter,  
Damgård Alle 5, 8330 Beder 
Jan Theis, jantheismeller@gmail.com, tlf. 26 73 13 00 
Gratis for medlem og ledsager

Tilmelding : SENEST 1. november

På konferencen præsenteres du for relevant viden, metoder og 
redskaber, som du kan tage med hjem og omsætte i dit eget ar-
bejde. Konferencen byder på spændende oplæg i plenum samt 
workshops med forskellige emner, så der er noget for enhvers 
behov.

To-dages konference for professionelle undervisere, 
formidlere, vejledere, ledere og andre med interesse i de 
udfordrende barrierer og vanskeligheder, der gør det til 
en særlig opgave at få de unge på kanten med i fælles-
skabet. 
Odense Congress Center
Tine Mai Petersen, tmp@uddannelsesforbundet.dk 
Arrangør: Uddannelsesforbundet i samarbejde med 
Danmarks Lærerforening, Frie Skolers lærerforening, Det 
Sociale Netværk, Psykiatrifonden, Odsherred Kommune, 
Ventilen og Wellbeing Institute.
3.500 kr. ved tilmelding inden den 20. december
Deltagelse i festmiddag den 25. marts koster 500 kr.
Tilmelding : SENEST 20. december

Undervisningsministeriet vil bl.a. orientere om nyt på området,
de nye lærerplaner for FVU-matematik og FVU-læsning mm.
Derudover vil der være oplæg om de nye diplomuddannelser i 
forhold til FVU-digital, FVU-engelsk og FVU-start.



 NYHED   LÆR DANSK MED TV-SERIER

   Andre udgivelser til DSA

Lær dansk med tv-serier er en ny udgivelse, der fokuserer på kursistens forståelse af 
autentisk dansk talesprog med udgangspunkt i en række nyere danske serier. 

Af Leila Al-Zagheer Solgaard og Knud Øllegaard

I alt 58 iBøger®   |   Læs mere på fagpakker.systime.dk

iBog®  
laerdanskmedtvserier.systime.dk

Bog  
153 sider
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når dU 
mister 

retten til 
at være syg 

 fakta

•	 	Da sygedagpenge-, førtids-
pensions- og fleksjobordnin-
gen blev ændret i 2013-2014 
var målet at hindre, at for 
mange unge syge blev ”par-
keret” på en førtidspension. 
Men tallet for førtidspensi-
onister er nu igen steget dra-
matisk i år og ligger næsten på 
niveau med antallet før refor-
merne. 

•	 	Når sygedagpengene stopper, 
overgår den syge til kontant-
hjælp eller ressourceforløbs-
ydelse. Det svarer til beløbet 
for uddannelseshjælp.
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når dU 
mister 

retten til 
at være syg 

Med den nuværende lovgivning på 
området har man i store træk mistet 
retten til at være syg, siger en af 
kritikerne. Det har haft voldsomme 
konsekvenser for mange syge 
både menneskeligt og økonomisk. 
Uddannelsesforbundet og andre 
organisationer arbejder på at få 
ændret den lave ydelse og styrket 
retssikkerheden for den syge.  

A f  d O R T h E  p L E C h i n g E R 

f OTO :  K A A R E  s m i T h

 s
ørg endelig for ikke at blive syg med 
stress, depression, piskesmæld, hjer-
nerystelse, blive fejlopereret eller må-
ske få følgevirkninger af kræft eller an-
dre sygdomme med usikre og ukendte 

 prognoser. Du risikerer at komme til at stå på Her-
rens mark økonomisk og arbejdsmæssigt efter cirka 
et halvt års sygdom.

Det er den dyrekøbte erfaring hos de af Uddan-
nelsesforbundets medlemmer, som uforskyldt er 
havnet i en økonomisk og arbejdsmæssigt klemme, 
fordi de har fået den ”forkerte” sygdom. Det vil sige 
én, der ikke er anerkendt, diagnosticeret præcist 
eller tidsafgrænset.

- Det store svigt er, at det er de allermest svage 
og syge, det går ud over. Det er dem, der oveni syg-
dommen skal leve med en økonomisk usikkerhed, 
siger Erling Kure. 

Han er konsulent på det sociale område i Uddan-
nelsesforbundet og møder fortvivlede medlemmer, 
der får en mental øretæve oveni deres sygdom: De-
res sygedagpenge er blevet stoppet efter 22 uger, 
fordi lægen måske ikke har kunnet sige præcist, 
hvornår de blev raske, og så overgår de til et res-
sourceforløb, selv om de stadig er syge.

Det er ikke kun i Uddannelsesforbundet, man 

oplever de store problemer med de reformer, der skete 
af hele lovkomplekset på området i 2013-2014. Kritik-
ken har lydt massivt fra flere sider. Blandt andet har 
professor i socialret, Kirsten Ketcher, for nyligt over 
for Altinget.dk kaldt det et umenneskeligt system, som 
i realiteten er grundlovsstridigt. Og sammen med 60 
andre organisationer har Uddannelsesforbundet rejst 
problemerne over for den tidligere beskæftigelsesmi-
nister, Troels Lund Poulsen. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, STAR, fik da også sidste år ana-
lyseret lovgivningerne af konsulentfirmaet Deloitte. 
Evalueringsrapporten herfra vægter ganske vist de 
positive elementer højt, men i konklusionen står der 
også, at der er potentiale for forenkling af processer 
og rammer i reformkomplekset. Og der peges på en 
række reguleringer, der ”med fordel kan justeres el-
ler bortfalde til gavn for såvel kommunernes admini-
stration og borgernes oplevelse af mening, retning og 
fremskridt i egen sag”. 

tema: 
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et grotesk system

Den nuværende lovgivning skaber flere typer af 
problemer for de syge. For eksempel peger kon-
sulenten i Uddannelsesforbundet dels på den 
økonomiske ydelse, som erstatter sygedagpen-
gene, som problematisk. Det kan for eksempel 
være kontanthjælp eller uddannelseshjælps-
ydelse, som alt andet lige kan være meget min-
dre end sygedagpenge. En anden problemstil-
ling er den vilkårlighed, der er i behandlingen 
fra kommune til kommune i sager med langtids-
syge. Det gælder for eksempel i forhold til for-
skelligheden i kulturen i jobcentrene og den en-
kelte sagsbehandler, og det er med til at svække 
retssikkerheden. 

Tina Bømler, som er tidligere socialrådgiver, 
forsker og lektor ved Aalborg Universitet, me-
ner, det er en stor fejl i systemet, at sagsbehand-
lere på jobcentrene, som ofte ikke har en social-
faglig baggrund, har fået så stor magt over den 
syges videre skæbne. De kan for eksempel over-
trumfe en lægeerklæring. 

Tina Bømler har blandt andet skrevet om dette 
i bogen ”Når de syge skal arbejde”. Her fortæl-
ler 18 langvarigt syge mennesker, som alle har 
haft en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, 
før de blev syge, om deres møde med systemet:

tema

 husk, når du bliver langtidssyg

•	 	Kontakt din tillidsrepræsentant eller Uddannelsesforbundet, hvis 
du ved, at din sygdom kan blive langvarig – måske på grund af stress, 
depression,	fejloperation	eller	lignende.	Se	også	sygdomstjeklisten	
på https://bit.ly/2mnoLuY Kig eventuelt under fanen med Længe-
revarende sygdom.

•	 	Få en tillidsrepræsentant eller en anden, du er tryg ved, med til læ-
gen, når der skal udstedes lægeerklæring. Det er altid godt med to sæt 
ører.	Sørg	for,	at	lægeerklæringen	bliver	udfærdiget	med	så	præcise	
ord som muligt af lægens vurdering af, hvornår du kan raskmeldes. 
Der skal helst ikke være vage betegnelser, som for eksempel, at læ-
gen ”tror” eller ”forventer”, at du bliver rask på et bestemt tidspunkt.

•	 	Vær lidt opmærksom på, hvilke oplysninger du giver til kommune. 
Fortæl det, du har pligt til at oplyse, og kun det relevante.

•	 	Det samme kan gælde i forhold til arbejdsgiveren: Du har ikke pligt 
til at oplyse, hvad du er syg af til arbejdsgiveren, men er det en god 
arbejdsplads, kan det omvendt være, at det kan give en bedre hjælp 
og støtte ved din langvarige sygdom.

•	 	Hvis du oplever, at jobcentret har behandlet dig dårligt eller vil sen-
de dig i den forkerte arbejdsprøvning, så få hjælp og støtte af din til-
lidsrepræsentant eller Uddannelsesforbundet.

•	 	Det er vigtigt at kontakte pensionskassen, hvis du er syg i længere 
tid og få tjekket Gruppelivsordningen, hvis du er ramt af alvorlig syg-
dom. 

https://bit.ly/2mnoLuY
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- Der er kun én medvirkende i min bog, der med sikkerhed har 
kunnet sige, at det var en uddannet socialrådgiver, som havde 
behandlet sagen. Men det er dem, der kan bestemme, hvornår du 
er for syg til at arbejde, og hvornår du er rask nok. De har magten 
til at lukke for ydelserne, men behøver ikke at lytte til lægefag-
lige vurderinger. Det er fuldstændig grotesk, siger hun og tilføjer:

- De syge borgere står pludselig i en situation, hvor de ikke 
ved, om de er købt eller solgt, eller om de kan blive tvunget til 
at sælge huset. Mange af dem har siddet og grædt hos mig. Den 
der uvished om deres fremtid gør noget ved dem. De er jo mag-
tesløse, fordi de er afhængige af, at de skal have sygedagpenge, 
kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse.

De har gennemgående oplevet, at deres lægeerklæringer ikke 
blev taget alvorligt, og de følte sig pressede til at melde sig ra-
ske før tid. Når de blev sendt i arbejdsprøvninger, blev de ofte 
endnu mere syge.

På den seneste arbejdsplads måtte læreren selv sige jobbet op, 
da hendes helbred blev væsentligt forringet på grund af forhol-
dene på arbejdspladsen. Efter karantæne fik hun sygedagpenge.  

Efter cirka et år på sygedagpenge besluttede kommunen at 
raskmelde læreren. Der forelå flere forskellige vurderinger fra 
egen læge og behandlere, som kendte lærerens sygdomsforløb. 
Blandt andet beskrev lægen læreren som ”psykisk presset” og 
omtalte problemer med kvalme, hovedpine og hukommelse, li-
gesom lægen ikke kunne ”vurdere tidsperspektiv for raskmel-
ding”. Og en psykologisk undersøgelse konkluderede, at lære-
ren havde en ”væsentlig nedsættelse af koncentrationsevne”, 
og at en ”aktuel deltagelse på arbejdsmarkedet er udsigtsløs”. 
Alligevel valgte kommunen at have mest tillid til en special-
lægeerklæring, som den selv havde fået indhentet. Her anfør-
te lægen, at læreren ”ikke lider af nogen aktuel sygdom af be-
tydning”. Og ud fra den erklæring blev medlemmet raskmeldt.  

Uddannelsesforbundet ankede afgørelsen til Ankestyrelsen. 
Men klagen blev afvist. 

Det betød, at medlemmet var uden forsørgelse i cirka trekvart 
år. I den periode levede familien med to børn af mandens løn-
indtægt. Via a-kassen kom medlemmet ind i systemet igen med 
en raskmelding. Efter nogle uger blev læreren dog atter syge-
meldt og havde indtil videre ret til sygedagpenge.

Helbredet er nu væsentlig forværret, og der er sat et længere-
varende behandlingsforløb i gang. Diagnosen er overbelast-
ning og depression, og det er dokumenteret, at læreren har væ-
ret ramt af sygdom i længere tid. 

- Problemet i det forløb er, at speciallægeerklæringen åben-
lyst er forkert. Men alligevel vælger kommunen at bruge er-
klæringen som argument for en raskmelding, siger socialråd-
giver i Uddannelsesforbundet Erling Kure.

Han forklarer, at Ankestyrelsen i sine afgørelse har lagt vægt 
på, at det er tale om en ”socialfaglig vurdering” og ”en vurde-
ring på baggrund af en helhedsvurdering”.

- Men det er reelt tomme ord, som ikke giver mening, siger han.  

Uddannelsesforbundet har nu sendt sagen til juridisk vurde-
ring hos en advokat med speciale i sygedagpenge. 

når man  
er så Uheldig  
at få en psykisk 
betinget 
sygdom
En lærer havde af forskellige 
årsager og i f lere omgange været 
ramt af stress på forskellige 
arbejdspladser.

 sygedagpengesystem med indbyggede brister

Socialrådgiverne i Uddannelsesforbundet har kontakt til langtidssyge-
medlemmer, som til trods for, at de ikke er raske, har fået frataget ret-
ten til sygedagpenge. Af hensyn til medlemmerne og fordi sagerne end-
nu ikke er afsluttede, er personerne anonymiserede.

ET EKsEmpEL
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- I realiteten anerkender man ikke sygdom, eller at det er 
syge borgere, der skal have lov at komme sig, uden at jobcen-
tret står på nakken af dem, siger hun om hovedproblemet, ef-
ter at lovene blev ændret. 

- Jeg håber, den nye regering vil kigge på det her område. Man 
bliver nødt til at se det i et helt overordnet perspektiv – hvordan 
de her mekanismer fungerer – for man kan ikke lovgive sig ud 
af sygdom, siger Tina Bømler.

der skal være ordentlighed i det

Ejner K. Holst, næstformand i den nye hovedorganisation for 
lønmodtagere, FH, erklærer, at det har meget høj prioritet for FH 
at få ændret hele lovkomplekset med førtidspension-, fleksjob- 
og sygedagpengeloven. Det arbejder man dels med i Beskæfti-
gelsesrådet, hvor han har sæde, ud fra STAR’s evalueringsrap-
port af ordningen. Dels forsøger man generelt fra FH’s side at 
påvirke både politikere og ministeren på Christiansborg for at 
få skabt ordentlige vilkår for også de syge. 

- Det er en gruppe, der falder imellem to stole og bliver tabt. 
Og så oplever de et ressourceforløbssystem, som nogle gange 
er meget dysfunktionelt og til en lavere sats, siger han og tilfø-
jer, at ressourceforløbet kan strække sig over lang tid og bety-
der en lavere ydelse:

- Det giver simpelthen ingen mening. Hvad er ræsonnemen-
tet? Det bliver også en af de dele, der skal med i Ydelseskom-
missionen. Der skal være ordentlighed – også i systemerne. 
Og når man bliver vippet ud i forskellige afprøvninger, hvor-
for skal ydelsen så være noget andet? Det er trods alt menne-
sker, der uden skyld er kommet i situationen. Det har vi ganske 
højt på dagsordenen.

Regeringen har i sit forståelsespapir lovet en ”kritisk gen-
nemgang” af området. Men beskæftigelsesminister Peter 
 Hummelgaard er ikke vendt tilbage med svar på, hvornår og 
hvad der eventuelt skal ske på området trods flere henvendel-
ser fra Uddannelsesbladet. •

Uddannelsesforbundet klagede over afgørelsen, da jobcentret 
ikke havde indhentet nye lægelige oplysninger, før man traf af-
gørelsen. Kommunen har ifølge loven ansvaret for, at en sag er 
tilstrækkeligt oplyst, før der træffes en afgørelse, og de lægelige 
oplysninger skal beskrive tilstanden på det tidspunkt, hvor sy-
gedagpengene standses. Jobcentret skulle derfor have under-
søgt, om lægen vurderede, at medlemmet var i stand til at stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet.

Uddannelsesforbundet fik medhold i sagen, og udbetalingen af 
sygedagpenge blev genoptaget med tilbagevirkende kraft.

I maj i år modtog medlemmet en partshøring i forbindelse med, 
at der skulle træffes ny afgørelse om at stoppe sygedagpenge. 
Jobcentret vurderede igen, at medlemmet var blevet arbejdsdyg-
tig. Hun har arbejdet som konsulent og afdelingsleder de senere 
år, men fik at vide at hun nu var rask nok til at kunne klare et ar-
bejde som for eksempel ekspedient eller administrativ medar-
bejder – som hun tidligere havde beskæftiget sig med.

Uddannelsesforbundet klagede på medlemmets vegne: Hun var 
fortsat syg og havde derfor krav på, at sygedagpengeforløbet blev 
forlænget i op til 69 uger. Forbundet vurderede, at det var nød-
vendigt, at medlemmet gennemførte virksomhedspraktik eller 
andre foranstaltninger, der kunne afklare hendes evne til at ar-
bejde. Det fik man i første omgang ikke medhold i, men da Ud-
dannelsesforbundet klagede over afgørelsen, blev den igen æn-
dret med tilbagevirkende kraft. 

- Jeg er meget glad for afgørelserne. Hvis de ikke var blevet re-
vurderet i hendes favør, havde hun hverken kunnet få ressour-
ceforløbsydelse eller dagpenge fra a-kassen, da hun er for syg til 
at være rask, siger socialrådgiver i Uddannelsesforbundet An-
ne-Marie Otto.

Hun henviser til, at det var præcist det problem, der var i den gam-
le sygedagpengelov, og som man ville ændre med den nye. Ifølge 
den gamle lov var man ofte også for syg til at være rask i a-kasse-
øjemed og for rask til at være syg i jobcenter-regi.

- Og dermed var man ikke berettiget til at få en krone nogen ste-
der, siger Anne-Marie Otto.

når man bliver 
raskmeldt,  
mens man  
stadig er syg
Et medlem af Uddannelses-
forbundet har været sygemeldt 
siden april 2018 på grund af 
rygsmerter. Jobcentret vurderede 
dog i januar i år, at hun nu var blevet 
arbejdsdygtig.

 der bruges langt over en kvart  milliard på 
 lægeerklæringer

Det blev lovpligtigt i den nye sygedagpengereform fra 2013, at kommu-
nerne skulle indhente LÆ285-erklæringer for alle borgere, der er syge-
meldte i mere end otte uger. Og det har været en dyr ordning. TV2 søgte 
i slutningen af 2017 aktindsigt i alle 98 kommuner for at finde ud af, hvor 
mange penge, der bliver brugt på disse lægeerklæringer, og 81 kommu-
ner har svaret, at de fra 2015-2017 har brugt omkring en kvart milliard 
kroner på lægeerklæringer. 254,7 millioner kroner. Og det endda på er-
klæringer, der ifølge kommunerne i mange tilfælde ikke giver mening.

Borgernes sygdomsforløb er kendt af kommunen i forvejen, og for ek-
sempel anslår Gitte Rønman, afdelingsleder i Jobcentret i Lejre Kom-
mune over for TV2, at lægeerklæringerne kun i cirka 25 procent af til-
fældene har bidraget med nye oplysninger, ligesom borgmesteren i  Lejre 
Kommune, Carsten Rasmussen, mener, det er ”fuldkommen tåbeligt” at 
bruge penge på den måde.

ET AndET EKsEmpEL



FGU-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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fagbøger

global Udvikling

Af Georgios Marinos & Peter Andreas  Nielsen, 
bog 351 sider
kampen for det gode samfUnd

Af Andreas B. Sindberg med flere, bog 228 sider
børn og Unges trivsel

Af Mathilde Sederberg og Malene Norup 
Stolpe, bog 237 sider
tre-i-en

Af Gry Clasen med flere, bog 87 sider
pissedårlig Undervisning

Af Alexander von Oettingen, bog 100 sider
kreativ tænkning

Af Mitchel Resnick, bog 203 sider
velfærdsstaten

Af Victor Bjernstrup med flere, bog 263 sider
Usa’s tilblivelse

Af Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup 
Østergaard, bog 266 sider
Co-teaChing

Af Janne Hedegaard Hansen, bog 66 sider

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

anmeldelser

tid og kronologi

Af Henrik Smedegaard Larsen, forlaget Co-
lumbus, 56 sider, 50 kroner. 

    
Denne bog henvender sig til 
lærerstuderende i undervis-
ningsfaget historie og histo-
rielærere i folkeskolen. Andre 
faglærere kan dog også læse 
med og lade sig blive inspire-
ret af begreber som tid og kro-

nologi.
I bogen undersøger forfatteren de tre begre-

ber tid, kronologi og perioder i en historiefag-
lig, men også historiedidaktisk sammenhæng. 
Tidsfænomenet bliver holdt op imod jorddøgn, 
planeter og forskellige kalendere. Det være 
sig den gregorianske, muslimske eller jødiske. 
Kronologi bliver beskrevet som ”absolut” eller 
”relativ”. Endelig bliver de historiske periode-
sondringer gennemgået som konstruktioner i 
forhold til de narrativer, der er koblet sammen 
med en afsenders historiefortælling. Vil man 
for eksempel definere vikingetiden fra 793-
1066 eller fra 700-1050? Sondringen afhænger 
her af, om man vil fokusere på betydningen af 
vikingetiden som ren krigerisk eller i forhold 

til det handelsmonopol, som Danmark indta-
ger i løbet af vikingetiden.

Bogen præciserer kronologi og tid som over- 
og underbegreber. Begreberne bruges ofte som 
synonymer, og dette kan nogle gange besvær-
liggøre for eksempel historieundervisningen. 

Bogen er meget overskuelig, rent grafisk 
med små farvede kasser, der inviterer læse-
ren til at reflektere over de beskrevne begre-
ber. Dette gøres i forhold til, at læseren kan 
undersøge nogle forskellige tilgange eller dis-
kutere nogle forskellige temaer. Der er samti-
dig en række praktiske øvelser, som kan prøves 
af på læreruddannelsen eller i skolen, den læ-
rerstuderende kommer fra. Øvelserne er rigtig 
gode, og bogen kunne godt have fyldt 20-30 si-
der mere og have rummet en del flere øvelser. 

Samtidig sidder jeg lidt tilbage med en følelse 
af, at jeg mangler noget mere. Det kunne for ek-
sempel være nogle cases i forhold til netop nogle 
forskellige historiske perioder. Hvordan angriber 
man som lærer og elev de historiske perioder ud 
fra enten det ene eller andet perspektiv?

Kronologi og tidssondringen er dog ganske 
spændende og vil sagtens kunne bruges i for 
eksempel andre fag end historie som dansk og 
samfundsfag.

Lotte Bank

Det er et stort ansvar og en krævende op-
gave at planlægge en studietur. Tag os 
med på sidelinjen - vi garanterer, at din 
planlægning bliver en succes.

4 HITS TIL EN SPÆNDENDE STUDIETUR
Istanbul | 6 dage 5 nætter | fra kr. 2.348,-

Sarajevo | 5 dage 4 nætter | fra kr. 2.898,-

Reykjavik | 5 dage 4 nætter | fra kr. 3.158,-

Chicago | 7 dage 5 nætter | fra kr. 4.998,-
Priserne inkluderer flyrejse t/r, indkvartering i flersengsværelser & mor-
genmad (dog ikke inkluderet morgenmad på Chicago). Desuden inklu-
deret afgift til Rejsegarantifonden, udvidet ansvarsforsikring samt alle 
skatter og afgifter.

4 SPÆNDENDE 
STUDIEREJSEMÅL

Uimodståelige Istanbul Budgetvenlige Sarajevo

Oplev USAs 3. største by, ChicagoStorslået natur på Island

Altid fast kontaktperson og masser af idéer til fagligt indhold

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
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C samfUndet i flere perspektiver

Af Ditte-Marie Klingbech, Iben Helqvist, 
Maya Thisted og Suzanne Gudbjerg-Han-
sen, forlaget Columbus, 188 sider, 129 kro-
ner plus moms.

    
Hvordan beskriver vi bedst 
vores eget, danske samfund? 
Hvilke elementer i samfundet 
skal eller bør fremhæves frem 
for andre? Hvad forbinder 
vore unge elever og studeren-
de med det danske samfund? 

På hvilken måde kan vi gøre samfundsfaget in-
teressant og spændende for elever, kursister og 
studerende?

Disse – og mange andre – spørgsmål er al-
tid afgørende emner, når man planlægger un-
dervisning i samfundsfag. Men skal man altid 
følge den traditionelle fremgangsmåde med 
fagets sædvanlige opdeling i økonomi, socio-
logi og politik?

Nej, mener forfatterne til denne aldeles 
glimrende bog, som er opbygget i temaer, hvor 
de nævnte områder bliver inddraget i hvert 
enkelt tema.

Derved ønsker de at bibringe bogens bruge-

re en helhedsorienteret forståelse af bogens te-
maer, som er følgende:

•		Ideologier,	velfærdsstat	og	konkurren-
cestat

•		Globalisering,	arbejdsmarked	og	velfærd
•		Forskelle	i	Danmark
•		Demokrati	under	pres
•		Kriminalitetens	årsager	og	konsekvenser
Og hertil indeholder bogen et fyldigt og 

yderst anvendeligt indeks.
I visse fagbøger med flere forfattere mær-

ker man tydeligt en række sproglige forskelle 
fra afsnit til afsnit. Det er der på ingen måde 
tale om i denne bog: Denne anmelder opfatter 
bogens sprog som meget homogent – og med 
en klar samfundsfaglig og pædagogisk linje. 
Det kan måske skyldes, at alle fire bidragydere 
til dagligt underviser i samfundsfag på KVUC.

Bogen rummer ikke blot talrige meget rele-
vante og velvalgte fotografier, men også man-
ge særdeles gode og anvendelige figurer og ta-
beller, som vore elever, kursister og studeren-
de vil kunne få stort udbytte af.

Desuden brydes teksterne jævnligt af væl-
dig gode tænk selv-bokse med arbejdsspørgs-
mål plus fokus-/perspektiv-bokse, som skal få 
bogens brugere til selv at reflektere over det 
pågældende emne – for eksempel side 50-51 

om de komplicerede EU-forhold som konver-
genskrav.

Som udgangspunkt er bogen rettet mod HF-
samfundsfag på C-niveau – derfor den tema-
tiske gennemgang. Men inddelingen vil uden 
store problemer kunne bruges i samfundsfag 
på andre uddannelser – og ikke mindst på fle-
re niveauer.

Det vil også være oplagt at inddrage bogens 
spændende tematiserede gennemgang i en lang 
række tværfaglige projekter.

Derfor anbefales bogen på det varmeste 
til alle undervisere i samfundsfag på flere ni-
veauer. Den bør også være tilgængelig for ele-
ver, kursister og studerende på blandt andet di-
verse ungdomsuddannelser og kortere videre-
gående uddannelser.

Som sædvanligt skal forlaget Columbus 
have ros for endnu en yderst anvendelig bog 
med nye vinkler på kendt stof. Men mest ros 
fortjener de fire forfattere for en spænden-
de og lidt anderledes undervisningsbog med 
en klar pædagogisk linje og et nydeligt homo-
gent sprog.

Ole Fournais

Sådan får du 3 % i rente  
på din lønkonto   
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modstandsbevægelsen

Af Jakob Sørensen, Forlaget Systime, 216 
sider, 180 kroner plus moms.

    
På bogens bagside præsenteres 
forfatteren som lektor i histo-
rie og – vigtigt her – som tidli-
gere museumsinspektør på 
Frihedsmuseet. I forordet by-
der forfatteren os velkommen 
til den kronologisk opbyggede 

udgivelse og daterer denne til 9. april 2019.
Så er rammen sat. Bogen, den trykte bog, 

såvel som e-bogen, har en solid faglig ballast, 
men også respekten for den nationale følelse 
og det historiske drama er på plads. De to sto-
le – den faktuelle, kildeorienterede, upersonli-
ge over for den mere vurderende, ideologiske 
og værdi-orienterede – er en udfordring for en-
hver historieskribent. Jakob Sørensen lykkes, 
om end med noget besvær, med ikke at sætte 
sig for tungt mellem de to stole.

De 12 kapitler går kronologisk frem. Dertil 
kommer et kapitel med anvisninger på større 
opgaveemner eller studier. Vi får en præsenta-
tion af 30’ernes politiske status i Danmark og 

i nødvendigt omfang også i Europa med fokus 
på de væbnede konflikter i Spanien og Finland 
op til udbruddet af krigen.

Sørensen går loyalt til det skisma, som de se-
neste 25-30 år har vendt op og ned – mest ned – 
på vores selvforståelse af Danmark besat, sådan 
som vi ser det i eksempelvis Matador. Et lille, 
snusfornuftigt, men også kampdygtigt folk, der 
formelt var under lydig besættelse, men som re-
elt levede under jorden, iført cottoncoats, spink-
le håndvåben og daglig modstandsvilje. Over for 
denne fortælling, som danskerne elsker, ligger 
en lidt bedre dokumenteret fortælling om op-
bakning til samarbejdspolitikken og om mas-
siv modvilje mod de første mange hold af sabo-
tører. Det er fortællingen om, at danskerne me-
stendels forsøgte at indrette sig med vareman-
gel og rationeringsmærker, og at modstanden 
blev udført af ganske få.

Også til spørgsmålet, om modstanden reelt 
gjorde nogen forskel på krigens udfald, bevæ-
ger forfatteren sig på kilde-loyal, men vanske-
lig grund. Nej, bombesprængninger, ildspåsæt-
telse, jernbanesabotage har næppe haft indfly-
delse på Tysklands krigsførelse ude i Europa el-
ler i Sovjet. Over for denne tristesse står så den 
danske selvforståelse. Modstandskampen skal 

mest af alt roses for at have givet Danmark og 
dansk historie en brugbar fortælling om, hvem 
vi er: Lidt slumrende og grødmætte – men når 
Holger Danske vækkes til dåd, vil han gå i dø-
den for sit land.

Hvert kapitel afsluttes med kilder samt an-
visninger på opgaver, der generelt peger mod 
elevernes formidling af stoffet i form af eksem-
pelvis PowerPoint, Prezi eller en lille video. Op-
gaverne er bogens svageste led og hyppigt ube-
slutsomme og forhastede. ”Hvilke pointer er 
centrale?” spørger forfatteren indledende og 
for bredt i mange opgaver. Det er altså ikke – 
mener denne anmelder – et hensigtsmæssigt 
start-spørgsmål.

Der rettes en del op på kvaliteten af opga-
ver i det afsluttende kapitel 13, hvor forfatte-
ren deler ud af omfattende viden om kildema-
teriale og oversigtsværker. Konkret og lige til 
at gå i gang med.

’Modstandsbevægelsen’, der er skrevet til 
brug på HF, STX og HHX, har enkelte svaghe-
der på opgavesiden, men henter det ind på kor-
te og letlæste kapitler og forfatterens mange og 
alsidige vinkler på et dramatisk stykke Dan-
markshistorie.

Verner Lynge

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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