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Når vi har 
hinandens ryg
Majbrith Lind Gerald og Jens 
Liljegren valgte at gå sammen om 
at løfte tillidsrepræsentantposten. 
Og selv om det er en dyr løsning, 
har det været guld værd at være to



DSA TIL HURTIGE KURSISTER

 

Med bogen følger 
digitale ressourcer  
i form af linksamling 
og lyttematerialer. 

Hello Danish er en begynderbog i dansk  
målrettet hurtige kursister, som fx udvekslings- 
studerende eller højtuddannede udenlandske  
ansatte i danske virksomheder.

Bogen dækker både A1- og A2-niveau og består af 20 lektioner,  
der hver har fokus på et emne som fx familie, arbejde, bolig  
og fritid. I hver lektion uddybes udtale, grammatik og ordfor- 
råd. Lektionerne afsluttes med lyttetræning og forberedelse 
til niveautests m.m.

Der er løbende online lyttemateriale og oversættelse til engelsk 
som støtte til kursisterne.

Hello Danish egner sig til undervisning af større hold, mindre 
grupper og til eneundervisning. Bogen er desuden oplagt til 
fx kortere introduktionskurser og lynkurser.

KØB BOGEN PÅ 
WEBSHOP.PRAXIS.DK
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Du sidder nu med den nye udgave af Ud-
dannelsesbladet i hænderne. Vi har 
ikke kun ændret layoutet. Vi har også 
arbejdet målrettet med at skrive endnu 

mere om emner, som forbundets medlemmer for-
venter at kunne læse om i deres fagblad. Dem har 
vi udvalgt på baggrund af svarene i den medlems-
undersøgelse om forbundets medier, som du og 
dine kolleger havde mulighed for at deltage i sidste 
år. Herfra ved vi, at løn og arbejdsforhold, arbejds-
miljø og konsekvenserne af politiske beslutninger 
på medlemmernes forskellige arbejdsområder er 
de tre emner, som flest vil læse om. Også ny viden 
om de forskellige kursist- og elevgrupper samt pæ-
dagogik og didaktik forventer mange af jer med-
lemmer at kunne finde i jeres fagblad. 

Vi forsøger at få dækket alles ønsker ind frem-
over. 

Det kommer til at ske både i papirudgaverne 
og på den digitale udgave af Uddannelsesbladet 
på hjemmesiden, som også bliver tilgængeligt  i 
denne uge. Den seneste medlemsundersøgelse 
viste nemlig også, at mange medlemmer ønsker 
at kunne læse flere artikler på mobil og pc, men 
samtidig er der fortsat en del, som foretrækker en 
papirudgave af bladet.

Derfor vil du fremover modtage papirudgaven 
én gang i kvartalet frem for syv gange årligt som i 
2019. Ind imellem bladudgivelserne vil du kunne 
holde dig opdateret gennem flere artikler på bla-
dets digitale udgave. 

God læselyst – både når du bladrer videre her, og 
når du klikker på www.uddannelsesbladet.dk. 

Inge Gleerup  
Ansvarshavende redaktør 

Velkommen til  
Uddannelsesbladet 
på papir og nettet

Med Uddannelsesbladet.dk, som både kan læses 
på pc og mobil, kan vi bedre give dig et opdateret 

blad. Men hvis du foretrækker at læse på print, får 
du også fortsat mulighed for det.

http://www.uddannelsesbladet.dk


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. 

Portalen er en dynamisk digital platform, hvor teori bliver forankret  
i praksis, og hvor man både kan arbejde med faglige mål og reelle
produktioner. 

Der kommer hele tiden nyt materiale på portalen, så gå ind og se, 
hvor langt vi er nået. 

Gå til fgu.gyldendal.dk.

FGU-portalen 
spirer og gror

Gratis adgang 
indtil 1. marts 
2020
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Mød os til Danmarks Læringsfestival 
d. 4.-5. marts i Bella Center, København



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. 

Portalen er en dynamisk digital platform, hvor teori bliver forankret  
i praksis, og hvor man både kan arbejde med faglige mål og reelle
produktioner. 

Der kommer hele tiden nyt materiale på portalen, så gå ind og se, 
hvor langt vi er nået. 

Gå til fgu.gyldendal.dk.

FGU-portalen 
spirer og gror

Gratis adgang 
indtil 1. marts 
2020

U
D

D
0

12
0

Mød os til Danmarks Læringsfestival 
d. 4.-5. marts i Bella Center, København

Alle bliver forkølede fra tid 
til anden. Nogle får en al-
vorlig diagnose og er lang-
tidssygemeldte. Sygdom 

kan ikke undgås. Men er tallene for 
sygefravær høje på din arbejdsplads, 
så tag arbejdspladsens arbejdsmiljø 
og arbejdstilrettelæggelse under lup. 

Der er i den grad grund til action, 
hvis tallene på din arbejdsplads er hø-
jere end de 8,1 dage, der er det seneste 
gennemsnitlige tal for sygefravær i 
staten. 8,1 er i sig selv et alt for højt 
tal.

Dårligt arbejdsmiljø er dyrt. Det 
koster medarbejdernes livskvalitet og 
arbejdsglæde. Det koster på kvalite-
ten. Det koster på bundlinjen, fordi 
folk bliver syge. Og der er en tæt sam-
menhæng mellem disse forhold. 

I denne udgave af Uddannelses-
bladet kan du læse, hvordan arbejds-
miljøet på erhvervsuddannelserne og 
AMU halter flere steder. Siden 2016 
har Uddannelsesforbundet sat spot 
på det store, og desværre vedvarende 
problem, at lærerne på erhvervsud-
dannelserne har et højere sygefravær 
end den gennemsnitlige medarbejder 
i staten. Vi er gået til ministeren, der 
har ansvaret for uddannelserne, og 
holdt møde med lederforeningen på 
området for at få dem til at forstå al-
voren og handle. 

Gennem det seneste godt halve år 
har sygefraværet desværre også ramt 
de nye FGU-institutioner. Meldingen 

LEDER

H
A

N
N

E 
P

O
N

TO
P

P
ID

A
N

, F
O

R
M

A
N

D
 F

O
R

 U
D

D
A

N
N

E
LS

E
SF

O
R

B
U

N
D

E
T

Få styr på 
sygefraværet

fra lærerne er klar: Arbejdspladserne er i 
opstarten så kaotiske, at mange oplever 
stress-symptomer, og sygemeldinger på 
lang tid er dagligdag. 

Jeg har de seneste måneder besøgt alle 
FGU-institutioner på nær en enkelt. Et af 
målene har været sammen med de lokale 
tillidsrepræsentanter og ledelser at tage 
fat i de problemer, der er på de enkelte in-
stitutioner, som påvirker arbejdsmiljøet og 
sygefraværet.  

Det er ledelsen, som har ansvaret for 
trivsel og et godt arbejdsmiljø på Uddan-
nelsesforbundets arbejdspladser. I et tæt 
samarbejde med tillidsrepræsentant og ar-
bejdsmiljørepræsentant skal ledelsen gen-
nem konkret handling sikre et godt ar-
bejdsmiljø, hvor medarbejderne trives 
med deres arbejde.   

Uddannelsesforbundet anbefaler, 
at man arbejder systematisk med at 
undersøge sygefraværet. Hvor stort er 
det på hele arbejdspladsen? Og særligt 
på hver enkelt afdeling? Ligger der 
specielle forhold bag? Er der nogle 
tydelige mønstre? Hvad peges der på i 
APV’en i hver afdeling på den pågæl-
dende institution? 

Få dokumentationen frem og gør 
den synlig – både for de enkelte af-
delinger, på institutionsniveau og 
i bestyrelsen. Alle steder skal der 
handles på resultaterne og følges op. 
For et stort sygefravær er ødelæg-
gende. Både for den enkelte, som 
rammes, men også for skolernes 
mulighed for at levere god kva-
litet i arbejdet med elever og 
kursister. 

Der er i den grad grund 
til action, hvis tallene 
på din arbejdsplads 
er højere end de 8,1 
dage, der er det seneste 
gennemsnitlige tal for 
sygefravær i staten. 
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Forside Det var et puslespil 
for fotograf Helene Bag
ger at fange Jens Liljegren 
og Majbrith Lind Gerald til 
foto, da de begge har meget 
travlt. Udover at undervise på 
VUC Horsens er de blevet nyt 
tillidsrepræsentantteam. 

Indhold

SKYL IKKE 
INTEGRATIONS
INDSATSEN UD/  

… Sproget er nøglen, hvis 
udlændinge skal kunne del
tage aktivt. Derfor er det så 

vigtigt at kende sin danskud
dannelseshistorie og holde 

fast i dét, som gør den til pro
fessionel sprogundervisning, 

siger ekspert på området, 
professor Anne Holmen.

8

TEMA: DIGITALE SEX
KRÆNKELSER/ Det an

går i høj grad dig som lærer 
og vejleder, at dine elever 

eller kursister bliver udsat 
for digitale overgreb. Læs 

mere om, hvorfor du spiller 
så vigtig en rolle, og læs 

Simones personlige historie 
om overgrebet på hende og 

dets konsekvenser.

23
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TEMA: ARBEJDSMILJØET  
PÅ EUD/ Hvor trives erhvervssko
lelærerne, og hvor gør de ikke? Det 
kan du læse i artiklerne om Uddan
nelsesforbundets store undersø
gelse af arbejdsmiljøet på EUD.

DE TOG TETEN SOM TILLIDS
REPRÆSENTANTER – SAMMEN/  
VUClærerne Jens Liljegren og Majbrith 
Lind Gerald tog en hurtig beslutning, da 
der ret akut skulle vælges ny tillidsrepræ
sentant på VUC Horsens. De valgte at ka
ste sig ud i opgaven – sammen.

EN UGE I MIT ARBEJDSLIV/ 
FGUlærer Verner Lynge fortæller 

i dagbogsform om, hvordan det 
nu går – cirka et halvt år efter, at 
den nye Forberedende Grundud

dannelse gik i luften. Der er stadig 
god plads til forbedringer, men de 

unge gør det hele umagen værd, 
mener han.

Anmeldelser s. 38
Nyt fra uddannelses
forbundet s. 47

14
DE PRIVATES OK 
FORHANDLINGER 
HANDLER OGSÅ OM 
DIG/ Hvorfor? Det får du 
svaret på her.

 FRA LÆRER TIL LÆRER/ 
Hvordan løser sproglærer 
Finn Milling den store ud
fordring med, at kursisterne 
kommer fra alle niveauer 
og skifter fra gang til gang. 
Det kan du læse her.

FIRE FRISKE FRA 
FORSKNINGEN/ Blive 
opdateret på, hvad der sker 
i forskningen, evaluerin
gerne og undersøgelserne 
på dit område

DENGANG DA… arbejds
tiden var næsten det dob
belte af i dag, blev der 
kæmpet bravt for bedre 
vilkår. Derfor kan vi i år fejre 
20året for den 37 timers 
arbejdsuge, vi har i dag.

12

21

22

46

35

32

Det er simpelthen  
ikke  i orden, at de ikke 
overholder loven
Hanne Pontoppidan,  
formand for Uddannelsesforbundet. 
s. 14
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Et ordentligt dansk er forudsætningen for, at 
voksne udlændinge kan klare sig i samfundet 
– som borgere, på arbejdsmarkedet og i 
uddannelse. Det er danskuddannelsernes 
opgave at lære dem det. Men hvorfor blev 
de oprettet? Hvad kan de – og hvorfor? Det 
sætter vi fokus på i et interview med en af 
danskuddannelsernes grand old ladies.

I  DYBDEN MED

PIZZA- 
DANSK  
PÆRE- 
DANSK? 
Sproget er  
nøglen til  
integration

eller
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P izzadansk. Taxadansk. Ar-
bejdsmarkedsdansk. Det er 
alle udtryk, som beskriver, 
at udlændinge kan have 
lært et utilstrækkeligt 
dansk til at klare sig på et 
omskifteligt arbejdsmar-

ked, til at uddanne sig eller klare sig som 
borgere.

Og får vi ikke lært udlændinge, som vil bo 
i Danmark, et tilstrækkeligt dansk, så smi-
der vi guld på gaden. Så enkel er meldingen 
fra professor i parallelsproglighed, Anne 
Holmen. 

Hun har været med hele vejen i fødslen 
af en egentlig uddannelse til at lære udlæn-
dinge dansk, har undervist både udlæn-
dinge, lærere, som skal undervise udlæn-
dinge og har forsket i, hvad der skal til, før 
udlændinge lærer at fungere på dansk. 

I en tid, hvor udlændinge-og integrations-
minister Mattias Tesfaye (S) har bebudet, at 
han vil sætte hele integrationsområdet un-
der lup, er det derfor oplagt at spørge netop 
hende om, hvilken rolle danskuddannelserne 
spiller og har spillet i integrationsindsatsen. 

En integrationsfiasko baner vej
Hvilken virkelighed voksede danskuddan-
nelserne ud af? Og hvorfor er dét vigtigt? 
Det beder vi Anne Holmen forklare.

I slutningen 1960’erne inviterede danske 
arbejdsgivere såkaldte gæstearbejdere til 
landet, da man manglede arbejdskraft. Men 
da jobbene forsvandt – arbejdsløsheden steg 
i de tidlige 1970’ere –blev gæstearbejderne. 
Med børn i børnehaver og skoler og familier, 
der var etableret i lokalområdet, var det ikke 
enkelt at rykke tilbage til start i et tidligere 
hjemland.

Men dansk havde de ikke lært ret meget 
af. Danskuddannelsen var så at sige ikke op-
fundet endnu, og at det havde konsekvenser, 
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Er der sammenhæng  
mellem sprog og job?

  En ph.d.-afhandling fra 2017 ana-
lyserer beskæftigelsesfrekvensen 
blandt ikke-vestlige indvandre-
re og efterkommere fra 1981 til 
2018.

  Efter et voldsomt fald fra 1981 til 
1996 i antallet af beskæftigede 
gik frekvensen frem fra 34 til 57 
procent fra 1996-2009. Selvom 
der er sket et lille fald frem mod 
2018, er fremgangen fra 1996 
stadig på 20 procentpoint.

  Fra 1999 til 2009 øgedes andelen 
af indvandrere og efterkommere, 
som ifølge egen vurdering havde 
gode danskkundskaber, fra 44 til 
75 procent.

  En afgørende forklaring på be-
skæftigelsesfremgangen er ifølge 
analysen, at indvandrernes og ef-
terkommernes sprog- og uddan-
nelseskompetencer blev markant 
forbedret.

  Også Udlændinge- og Integrati-
onsministeriet konkluderer i en 
rapport fra 2017, at ”gode dansk-
kundskaber i betydelig grad for-
bedrer nydanskeres chance for at 
være i arbejde eller uddannelser”.

Kilde: ”En supertanker ændrer kurs”.  
ph.d-afhandling af Hans Lassen, 2017.

kunne ses i statistikkerne. Beskæftigelsen 
raslede ned blandt ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere gennem hele 1980’erne.

- De lærte ikke dansk nok til at kunne 
klare sig, efter at det tunge arbejde for-
svandt i industrien. Lærer man ikke sproget, 
bliver man fastlåst. Man får simpelthen 
svært ved at gå fra Junckers i Køge til at 
styre robotter i medicinalindustrien, op-
summerer Anne Holmen.

Gæstearbejderne er siden blevet betegnet 
som en integrationsfiasko. En fiasko, der 
trækker tråde ind i næste generation. Un-
dersøgelser viser, at deres børn systematisk 
underpræsterer uddannelsesmæssigt – en 
udvikling, som først for alvor er ved at vende 
nu.

Og fiaskoen er den muld, som danskud-
dannelserne er groet i, for erfaringen var, at 
sproget gør en forskel. Og, pointerer Anne 
Holmen, dé dyrekøbte erfaringer er helt af-
gørende at huske, hvis man ikke vil gentage 
fortidens fejl. 

Får vi ikke lært 
udlændinge, som 
gerne vil bo i Danmark, 
et tilstrækkeligt dansk, 
så smider vi guld på 
gaden.
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Fra græsrod til kvalitetsundervisning
Tilbage i 1980’erne var der stadig ikke meget 
dansk uddannelse, men behovet var – takket være 
gæstearbejderne og det faktum, at store grupper 
af udlændinge i løbet af 1970’erne, 1980’erne og 
1990’erne flygtede til Danmark – ved at dæmre for 
politikerne.

Den danskundervisning, som var i start-fir-
serne, foregik sporadisk og med materialer fra 
specialundervisningen til skoleelever, med lærere, 
der underviste ved siden af deres studier og uden 
kvalitetskontrol eller kompetencemål, fortæller 
Anne Holmen. 

Men i 1989 skrev hun selv den første ph.d.-af-
handling om tilegnelsen af dansk som andetsprog, 
og på Københavns Universitet tog man initiativ til 
at lave en decideret uddannelse af lærerne. 

Godt 10 år senere, i 1999, trådte landets første 
lov om integration af udlændinge i kraft. Med den 
indførte man danskundervisning – med bekendt-
gørelser, undervisningsvejledninger og krav om, 
at lærerne skulle være uddannede undervisere i 
dansk som andetsprog. En professionel danskud-
dannelse var født.

Sprog læres bedst i undervisning
Men hvorfor rager udlændinges sproglige kom-
petencer – og hvor de lærer dem – os? Det handler 
ifølge sprogprofessoren både om demokrati, ar-
bejdsmarked – og effektivitet.

- Det rager folk samfundsmæssigt. At vi kan 
kommunikere indbyrdes i vores institutioner, i bo-
ligkvarteret og på arbejdsmarkedet, understreger 
Anne Holmen:

- Vi er et meget dansksproget samfund, som ad-
ministrerer, organiserer og forvalter på dansk. Vil 
vi, at vores medborgere skal forstå og deltage i det 
samfund, som omgiver os, er de nødt til at kunne 
dansk. Det er det demokratiske aspekt. 

Derudover er der også et klart arbejdsmarkeds-
perspektiv, pointerer Holmen:

- Det er problematisk, hvis folk ikke kan forsørge 
sig selv og bidrage til videreudviklingen af vores 
samfund. Vi har i stigende grad brug for en omstil-
lingsparat arbejdsstyrke, og det kræver et nuance-
ret og højt niveau af dansk, som man ikke kan nå 
uden at gå til undervisning. Det er, viser undersø-
gelser, simpelthen den mest effektive måde at lære 
dansk på, fastslår hun. 

- Man kan hurtigt lære de 25 sætninger, der skal 
til, for at køre taxa eller sætte varer på plads i Føtex. 
Men det er et ekstremt kontekstafhængigt dansk, 
som ikke kan omsættes. I et nyt job skal du altså 
starte forfra. Dansk, som læres systematisk, kan 

Anne Holmen
Nuværende profes-
sor i parallelsproglig
hed. Leder af Center 
for Internationalise
ring og Parallelsprog
lighed på Københavns 
Universitet. 

Tidligere lektor i 
fremmedsprogspæ
dagogik (KU), pro
fessor i dansk som 
andetsprog (DPU) og 
Ph.d. grad i andet
sprogstilegnelse (KU). 

Formand for ekspert
gruppe vedrørende 
sprogundervisning 
og sprogtilegnelse, 
Grønlands Selvstyre, 
og for Dansk Sprog
nævns Bestyrelse.

Man kan hurtigt lære 
25 sætninger, der skal 

bruges på for eksempel 
en byggearbejdsplads, 

men det er sprog, der 
ikke kan omsættes og 

bruges i andre sam
menhænge.

Hvis man er gammel nok til 
at have historien med sig, 
vil man være rigtig bange 
for ethvert forsøg på af få 
danskundervisning nedlagt 
som en systematisk uddannelse 
med klar progression.
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Vil du læse mere? 
Tre gode om 
 danskuddannelse
1. Holm, Lars & Laursen,  
Helle Pia (2010): Dansk som 
andetsprog. Pædagogiske 
og didaktiske perspektiver. 
Dansklærerforeningens 
Forlag.

2. Vedel, Peter Villads 
(2008): Vigtige skridt mod 
professionaliseringen af 
dansk som andetsprog for 
voksne. 

3. Sørensen, Marianne 
 Søgaard & Holmen, Anne 
(2004): At blive en del af en 
arbejdsplads – om sprog og 
læring i praksis.

omsættes. Derfor er det mere effektivt at lære spro-
get på skolebænken, ridser sprogprofessoren op.

Og derfor rager danskuddannelserne nogen. Ikke 
mindst dem, der skal træffe beslutninger om inte-
grationsindsatsen.

- Hvis vi vil regne udlændinge ind på vores 
arbejdsmarked, kan det slet ikke betale sig at 
undlade at investere effektivt i deres sprogkom-
petence. Der er så store ressourcer at hente, så 
hvorfor smide guld på gaden, når vi mangler ar-
bejdskraft? 

Struktur afgørende for succes
En af de ting, som er med til at gøre den professio-
nelle danskuddannelse til den mest effektive måde 

at lære dansk på, er, at den er sat sammen, så der er taget 
hensyn til kursisternes baggrund og motivation. Med tre 
separate danskuddannelser risikerer man populært sagt 
ikke, at lægen og analfabeten sidder på samme hold. Der-
udover er der på alle tre danskuddannelser indbygget en 
systematisk tilrettelagt progression.

Strukturen er helt afgørende, mener professoren. Hun 
har gennem hele sin karriere været med til at fintune 
danskuddannelserne og er derfor vældig spændt på, om 
man vil ændre på dem, nu hvor man politisk har bebudet, 
at man vil se intensivt på integrationsområdet. 

Men piller man ved opbygningen med systematisk pro-
gression og inddeling efter baggrund, risikerer man at 
skylle en integrationssucces ud med badevandet, advarer 
hun. 

- Vi kan sagtens videreudvikle undervisningen, så den 
i højere grad tilpasses den enkelte og dennes fremtid. 
Men det ville være så uheldigt med danskuddannelse 
en bloc, altså uden inddeling i eller hensyn til forskellig 
baggrund, motivation, uddannelsesniveau. Fjerner man 
opmærksomheden på dét for at fylde hold op, laver man 
samtaleklubber, hvor folk kan mødes. Og det er fint, men 
det er ikke professionel sprogundervisning ud fra de en-
keltes behov – og det er det, der er brug for. 

Du har været med hele vejen. Når du advarer mod at pille 
i strukturen, er du så ikke bare bange for det ukendte? 

- Nej. Er man gammel nok til at have historien med sig, 
vil man være bange for ethvert forsøg på af få danskud-
dannelse nedlagt som en systematisk uddannelse med 
klar progression. Vi har tidligere været gennem en pe-
riode, hvor danskundervisningen lå i folkeoplysningen, 
og det var ikke særlig effektivt. Det var spild af tid, der 
var ingen garanti for kvaliteten, og vi risikerer at spilde 
guld på gulvet, hvis vi vender tilbage til noget, som var en 
fuser. 
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Få adgang til 
særpris 

skoleåret ud

Forstå din skat  |  Dit drømmehus  |  Sundhedsuge FGU  |  FN’s verdensmål 12: Ansvarligt  
forbrug og produktion  |  P står for privatøkonomi  |  A står for arbejdslære  |  E står for erhvervslære  

Ligger du inde med, eller har du idéer til tværfaglige undervisningsforløb, hører vi meget gerne fra dig.

iForløb
Grydeklare forløb til din undervisning

Læs mere på fgu.systime.dk

Brug forløbene som 
de er eller tilpas 

efter behov

Flere  
på vej

 DIN FGU-PAKKE
 – adgang til 27 iBøger®

Som Pluslærer har du bl.a. fri adgang til alle iBøger® og iForløb.  
Se hvordan du bliver Pluslærer på pluslærer.systime.dk

Fri adgang til alle iBøger® i dine fag

FÅ TJEK PÅ
g

Hvorfor metalarbejderens 
OK-forhandling også 
handler om dig
De private har knoklet, mens de 
offentligt ansatte ikke har lavet 
noget. Det lyder måske som en 
dum fordom fra en bodegagæst, 
men når det kommer til OK-for-
handlinger i 2020, er det sandt. 
Alligevel er forhandlingerne, som 
bliver forhandlet og vedtaget i 
disse måneder, vigtige for of-
fentligt ansatte. 

Et afgørende punkt er den 
økonomiske ramme – altså 
de penge, der samlet set er at 
forhandle om. Parterne på det 
private område forhandler sig 
frem til en fælles forståelse af 

den økonomiske situation, og 
ud fra den sætter de rammen 
for ændringerne i løn og ansæt-
telsesvilkår. Parterne skal lande 
en aftale i en situation, hvor der 
er godt gang i hjulene og lav 
ledighed, men også politisk uro 
internationalt. Det første taler 
for højere løn, mens det sidste 
bliver brugt som argument for at 
holde igen. Når de offentlige for-
handlere næste år tager hul på 
forhandlingerne, bliver der ske-
let kraftigt til, hvad de private er 
blevet enige om.

OK-forhandlinger handler dog 
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Kilde: Nana Wesley Hansen, lektor på Forsk-
ningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organi-
sationsstudier på Københavns Universitet.

langt fra kun om løn og penge. 
Velfærdsområder som pension, 
efteruddannelse og barsel er 
delvis bestemt af OK-forhand-
lingerne. De senere år har de 
private været fremme i skoene 
og har blandt andet forhandlet 
om uddannelse og fritvalgsord-
ninger, hvor medarbejdere kan 
veksle dele af lønnen til frihed. 

Efter- og videreuddannelse
På det private område er opkvalificering 
et stort emne, og en god del af debatten 
handler om at få virksomheder til at bruge 
penge, der allerede er bevilget til det. Men 
der kan også være inspiration at hente fra 
eksempelvis transportområdet, hvor der 
er tale om at skabe mere fleksible 
uddannelser, som man kan gå ind 
og ud ad.

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø er et evigt ak
tuelt emne, og i disse år er 
et af de største problemer 
den såkaldte ”arbejdsinten
sivering,”. Det dækker over, 
at man får mere og mere 
travlt. Det er svært at lave 
direkte overenskomstafta
ler om arbejdstempo, men 
arbejdsgivere og arbejds
tagere er interesserede i 
at gøre noget ved proble
merne. Det kan munde ud i 
fælles projekter, som måske 
også kan give det offentlige 
inspiration.

Fritvalgs ordninger
Flere fagforbund på det 
private område er interes
seret i fritvalgsordninger, 
hvor en del af lønnen ikke 
nødvendigvis udbetales, 
men i stedet kan veksles til 
eksempelvis opsparing af 
ekstra pension, seniordage, 
feriepenge eller børne
omsorgsdage. På dette 
områder lader de offentlige 

forhandlere sig med 
stor sandsynlighed in
spirere af de private.

Reguleringsordningen
Ved OKforhandlingerne i 1987 
blev der indført en reguleringsord
ning. Essensen er, at de offentligt 
ansattes løn ikke skal overhale de 
privates, men omvendt heller ikke 
skal halte for meget efter. Denne 
ordning binder lønudviklingen i det 
offentlige direkte sammen med 
lønudviklingen i det private.
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Fyringsrunder, 
højt arbejds-
pres og klemte 
ledelser præger 

Mere end hver tredje erhvervsskolelærer oplever 
problemer med det psykiske arbejdsmiljø. For høj 
arbejdsbelastning og ledelser, som vægter økonomi 
over pædagogik, er blandt årsagerne, fortæller 
lærerne. Det viser en stor undersøgelse. 

TEMA: ARBEJDSMILJØ PÅ EUD

erhvervsskolelærernes 
arbejdsmiljø

Derfor skal du læse artiklen

 På trods af at besparelserne på 
erhvervsuddannelserne er stoppet, 
er skolerne stadig økonomisk 
pressede. I artiklen kan du læse 
om, hvor forskellige udfordringer 
to skolers ledelser står over for, og 
hvad det har betydet for lærernes 
trivsel.
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Der er jo blevet fyret en del. Der-
for underviser vi mere og har 
mindre tid til forberedelse.

Sådan skriver en af de 1.520 
erhvervsskole- og AMU-lærere, 
der har deltaget i en undersø-
gelse af deres arbejdsmiljø, som 

Uddannelsesforbundet har foretaget.
Undersøgelsen viser, at i alt 37 procent af læ-

rerne på erhvervsskolerne oplever, at de i ringe 
grad eller slet ikke har et godt psykisk arbejds-
miljø.

Formand for Uddannelsesforbundet Hanne 
Pontoppidan betegner tallene som stærkt be-
kymrende. Hun finder det især foruroligende, at 
underviserne ikke oplever, at der er tid til at forbe-
rede sig til deres kerneopgave – undervisningen.

Pædagogikken tilsidesættes
- Der er en klar sammenhæng. De skoler, der har 
en ledelse, som lægger vægt på pædagogik, er også 
de skoler, hvor lærerne trives bedst. Og omvendt 
mistrives mange af de lærere, som har ledelser, 
der ikke sikrer de pædagogiske rammer, pointerer 
Hanne Pontoppidan.

56 procent af de adspurgte lærere peger da også 
på, at deres ledere kun i ringe grad eller slet ikke 
leder på en måde, der understøtter, at lærerne kan 
løse deres opgaver. 

Samtidig angiver 44 procent af lærerne, at de 
slet ikke får en opgaveoversigt – altså den lov-
pligtige oversigt over de opgaver, de skal løse. Og 
blot trefjerdedel af dem, der får den, finder den 
brugbar.

- Det er simpelthen ikke i orden, at de ikke over-
holder loven. Lederne er ikke tydelige nok, når det 
gælder om at formidle til lærerne, hvilke opgaver 
de skal løse. Der er desværre for mange skoler, 
hvor der er manglende retning og prioritering fra 
ledelsens side, påpeger Hanne Pontoppidan. 
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Læs hele artiklen

Se også ledernes 
og regeringens 
kommentar på 
Uddannelses - 
bladet.dk/
eudarbejdsmiljo.

Det er simpelthen  
ikke i orden, at de ikke 
overholder loven.
Hanne Pontoppidan,  
formand for Uddannelsesforbundet
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Lærerne på AMU 
Vest er især util

fredse med mang
lende indflydelse 

på indholdet af 
arbejdet og plan

lægningen af deres 
arbejdstid, 

Der er store forskelle på det psykiske ar-
bejdsmiljø på erhvervsuddannelserne, 
viser en omfattende undersøgelse, som 
Uddannelsesforbundet har foretaget. 

Blandt de skoler, hvor lærerne rapporterer om 
det værste psykiske arbejdsmiljø, er AMU-Vest.

Her har i alt 59 procent af lærerne deltaget i Ud-
dannelsesforbundets undersøgelse. Trefjerdedele 
af dem har svaret, at de kun i ringe grad eller slet 
ikke oplever, at de har et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Det er især, når det gælder deres indflydelse på 
såvel indholdet i deres arbejde som på planlæg-
ningen af deres arbejdstid, at AMU-Vest-lærernes 
tilfredshed er helt i bund. Også brugbarheden af 
opgaveoversigten – det redskab ledelsen skal bruge 
til at give lærerne et overblik over deres opgaver og 
arbejdstid – er AMU-Vests lærere stærkt utilfredse 
med. 

- Vi har ikke nogen fungerende opgaveoversigt. 
Og vi har ingen reel indflydelse på, hvordan vores 
tid bliver tilrettelagt. Hvis der kommer nye kur-
ser, siger ledelsen, at de skal køres igennem uden 
at tage hensyn til vores øvrige opgaver, fortæller 
Hans Hansen, der er tillidsrepræsentant på AMU-
Vest.

Uddannelses-
forbundet mener

”Det kan godt lade 
sig gøre at skabe et 
godt arbejdsmiljø på 
en skole, selv om man 
er økonomisk pres-
set. Det afgørende er, 
at man som ledelse 
er lydhør og inddra-
ger lærerne.”

Hanne Pontoppidan, 
formand for  
Uddannelses-
forbundet

Det gode,  
det dårlige og 
det uskønne 
arbejdsmiljø
Selv om langt de fleste erhvervsuddannelser og 
AMU-udbydere er pressede på økonomien, er der 
både skoler, hvor lærerne trives, og skoler, hvor 
lærerne mistrives.

TEMA: ARBEJDSMILJØ PÅ EUD
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Han oplever det samtidig, som om 
skolens ledelse ikke tager kritik af 
medarbejdernes psykiske arbejds-
miljø alvorligt. 

- Det får os til at føle, at vi ikke bli-
ver værdsat, forklarer Hans Hansen.

Direktør: Vi gør det ikke  
godt nok
Direktør for AMU-Vest Torben 
 Pedersen havde selvfølgelig gerne 
set, at lærerne på hans skole var mere 
tilfredse. Men han er i tvivl om, hvad 
utilfredsheden bunder i. 

Hvorfor er du i tvivl, når undersø-
gelsen klart viser, at de for eksempel er 
utilfredse med udformningen af opgave-
oversigten?

- Set fra min side har vi et meget 
detaljeret planlægningssystem for 
hver enkelt medarbejder. Det kan 
lærerne se på store skærme i admini-
strationen og i deres pauserum, det 
er tilgængeligt på intranettet, og den 
enkelte får en meddelelse på sin te-
lefon, når der er ændringer. Så jeg vil 
gerne høre, hvad det er, de synes, de 
har brug for udover det, siger Torben 
Pedersen. 

Han påpeger, at AMU-Vest som 
kursusvirksomhed har som grundvil-
kår, at der hele tiden sker ændringer i 
lærerens arbejdsopgaver og ofte med 
meget kort varsel. 

AMU-Vest afholder omkring 40 
kurser per uge og har mellem 60 og 80 
planændringer om ugen. 

- Beslutningerne om at tilmelde sig 
et kursus kommer senere og senere. 
Så spørgsmålet er, hvordan vi kan 
inddrage underviserne i den beslut-
ning, der hedder: Skal vi aflyse, eller 
skal vi have is i maven? Ser man på 

Det uskønne arbejdsmiljø  
på  Hotel- og Restaurantskolen

På uddannelsesbladet.dk/hrsamarbejds-
miljo kan du også læse artiklen ’Hotel og 
Restaurantskolens Instagram-facade skju-
ler et uskønt arbejdsmiljø’.
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Overblik: Se alle skolernes 
psykiske arbejdsmiljø

På Uddannelsesbladet.dk/
eudarbejdsmiljoe kan du se, 
hvordan arbejdsmiljøet på 
samtlige erhvervsuddannelser 
i landet er.

Arbejdsmiljøet 
37 procent oplever problemer med det 
psykiske arbejdsmiljø. Blandt de lærere, 
der i høj eller nogen grad siger, at de har et 
godt psykisk arbejdsmiljø, oplever 96 pro-
cent, at de i høj eller nogen grad har indfly-
delse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden. 
Det gælder kun for 41 procent af lærerne, 
der oplever det psykiske arbejdsmiljø som 
problematisk.

Arbejdsopgaverne
33 procent oplever, at arbejdsopgaverne i 
ringe grad eller slet ikke er fordelt tilfreds-
stillende hen over året. Blandt de lære-
re, der mener, at de har et godt psykisk ar-
bejdsmiljø, oplever 81 procent fordelingen 
som tilfredsstillende, mens det gælder for 
43 procent af lærerne, der melder om et 
dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Tiden
43 procent af lærerne oplever, at der kun 
er ringe eller ingen sammenhæng mellem 
opgaverne, de skal løse, og tiden, de har til 
rådighed.

Ledelserne
36 procent mener, at lederne kun i ringe 
grad udøver pædagogisk ledelse, der un-
derstøtter opgaveløsningen, og 20 procent 
mener, at det slet ikke finder sted.

Opgave oversigterne
50 procent af lærerne får en opgaveover-
sigt, mens 44 procent ikke gør. 

Tal fra  
undersøgelsen
Uddannelsesforbundet har bedt flere end 3.900 
 medlemmer om at svare på forbundets undersø-
gelse. 39 procent har svaret.

Lærernes trivsel har også 
stor betydning for elever

nes undervisning.  
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undersøgelsen, må vi konstatere, at 
det gør vi ikke godt nok. Så derfor må 
vi have en snak om, hvordan vi gør det 
her, erkender Torden Pedersen.

Han har derfor med skolens besty-
relse aftalt at invitere tillidsrepræsen-
tant Hans Hansen og et par af hans 
kolleger til et møde om arbejdsmiljøet 
på skolen.

Blandt de mest tilfredse 
En af de erhvervsuddannelser, hvor 
lærerne er mest tilfredse med deres 
psykiske arbejdsmiljø, er Uddannel-
sesCenter Ringkøbing Skjern, UCRS. 

Her siger 69 procent af lærerne, der 
har deltaget i Uddannelsesforbundets 
undersøgelse, at de i høj grad ople-
ver, at det psykiske arbejdsmiljø på 
skolen er godt. Og 93 procent er i høj 
eller nogen grad tilfredse med såvel 
deres indflydelse på indholdet i deres 
arbejde som tilrettelæggelsen af deres 
arbejdstid.

For Jette Østergård, der er un-
derviser på grundforløbet på Skjern 
Tekniske Skole, er det vigtigste, for at 
hun trives, at hun oplever tillid under 
ansvar.

- Når jeg som medarbejder har fået 
en opgave, har ledelsen tillid til, at jeg 
løser den, inden for de rammer jeg 
har fået. Hvis rammerne ikke slår til, 
kan jeg komme og snakke om det, og 
så prøver vi at finde en anden løsning 
sammen, fortæller Jette Østergård.

En lyttende ledelse
Ifølge hende afsætter ledelsen des-
uden den nødvendige tid, til at læ-
rerne kan udvikle og indarbejde nye 
undervisningsforløb. Sammen med 
en kollega har hun eksempelvis været 
med til at afholde workshops for de 
øvrige lærere i forbindelse med ud-

arbejdelsen af en digital strategi for 
skolen. 

- Et af vores ønsker, for at det skulle 
blive en succes, var, at der skulle være 
tid til opfølgning, så kollegerne kunne 
få det ind under huden. Det har ledel-
sen været lydhør over for, forklarer 
Jette Østergård.

Et andet forhold, der trækker op for 
hende, er, at lærerne har delvis tilste-
deværelse.

- Jeg kan vælge at lave noget af mit 
rette-arbejde derhjemme. Så kan jeg 
gøre det, når det passer mig, om det 
så for eksempel er fire timer en lør-
dag, fremhæver Jette Østergård.

Dialog om strategi
UCRS har – ligesom de fleste andre 
erhvervsuddannelser – ifølge Poul 
Fomsgård Jensen, der er teamleder 
for auto-afdelingen på Skjern Tekni-
ske Skole – været igennem store be-
sparelser de seneste fem-seks år. 

- Vi har dog ikke været så mange 
afskedigelser igennem, fordi vi har 
valgt at bibeholde de små hold. Det 
har vi valgt ud fra en tro på, at ele-
verne vender tilbage igen. Men når vi 
gør det, skal lærerne undervise mere 
og får mindre forberedelsestid. Det 
har vi haft en dialog mellem ledere og 
lærere om. Og vi blev enige om, at det 
var den vej, vi ville gå, fortæller Poul 
Fomsgård Jensen. 

For at få medarbejderne med på 
vognen, har ledelsen ud over at invol-
vere medarbejderne forsøgt at sikre, 
at der er gode sociale rammer om-
kring dem.

Auto-afdelingen afholder eksem-
pelvis hvert år en knallert-tur og invi-
terer gæster til at se 24-timers racer-
løbet Le Mans sammen med dem. 
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FAGLIGHEDEN I FOKUS PÅ STUDIETUREN

  100% skræddersyet rejse til hver enkelt gruppe

  Masser af faglig inspiration og nye vinkler

  Egen kontaktperson gennem hele processen 

  24/7 vagttelefon og adgang til egen AlfA Gate

                                     KONTAKT OS OG FÅ ET TILBUD TLF. 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK

Lær hvordan man genforsker

Vi sammensætter rejseoplevelser på jeres studietur, der 
sætter jeres fag i fokus. Og vi har et væld af muligheder!

Inspiration til faglighed på studieturen:
• Prøv genforskning i praksis på Gläsernes Labor i Berlin
• Besøg Londons magtcentrum, House of Parliament
• Tag på virksomhedsbesøg hos Google i Krakow
• Oplev KZ-tidens rædsler; Struthof i Alsace eller
  Theresienstadt nær Prag
• Lær meget mere om bæredygtighed i Amsterdam
 
   Vi tilbyder studieture fra kun 698 kr. pr. person
         Kontakt os og hør mere på 8020 8870

Bliv meget klogere på bæredygtighedOplev KZ-tidens rædsler

Kom inden for murene hos Google
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LÆRER TIL LÆRER

” Mine kursister kommer  
fra alle niveauer og skifter  
fra gang til gang”

Udfordring?
- Jeg har ofte op til 20 kursi-
ster fra vidt forskellige niveauer. 
På samme hold kan sidde kur-
sister fra alle moduler på både 
Danskuddannelse 1, 2 og 3. Det 
vil sige fra analfabeter til folk 
med mellemlang eller lang ud-
dannelse. Samtidig bliver kur-
sisterne kostet rundt til diverse 
møder med kommunen, i prak-
tik og så videre – og der starter 
hele tiden nye – så der er ingen 
kontinuitet.

Hvad gør jeg?
- Jeg har ikke længere faste 
planer, men kører alt ad hoc og 
dialogbaseret. Jeg starter alle 
klasser med ”smalltalk” ud fra 
noget aktuelt – og så tager vi 
den derfra. Kursisterne har altid 
noget at fortælle, og så tager vi 
fat dér og får nogle sætninger op 
på tavlen, som vi arbejder med 
og kobler sprogregler og gram-
matik på.

- Til det fælles bruger jeg 
meget Google Billeder og små, 
korte videoer, så dem, der ikke 
kan så meget, forstår, hvad vi 
andre taler om, og ellers deler 
jeg dem op i to og nogle gange 
tre hold efter niveau og har små 
opgaver, de kan arbejde med, 
mens jeg er hos de andre. Det er 
vigtigt, at vi har afsluttede for-
løb hver gang, for næste gang 
mangler kursister fra sidst, og 
der er kommet fire nye.

- Jeg taler meget åbent med 
dem om præmissen. Om at de 
stramninger, der er over hele 
Europa, kommer ind i klasselo-
kalet i form af stram økonomi. 

Om hvad undervisningen koster, 
hvad vi får pr. modul, og at der 
måske burde være to lærere, 
men at sådan er rammen. Og så 
taler vi om, hvordan alle alligevel 
får noget ud af det. Hvad de kan 
arbejde med, mens jeg hjælper 
dem på et andet niveau, og hvad 
de så kan forberede, som vi kan 
tale om, når jeg når til dem. 

Hvorfor er  
det en god  
løsning?
- Jeg har god erfaring med at 
italesætte rammen, for det ind-
drager dem og giver en forstå-
else af undervisningssituatio-
nen. Og det dialogbaserede i 
kombination med tavle, over-
head og billedmateriale fanger 
kursisterne, fordi alle kan følge 
med – og jeg kan sætte nogle 
ord på til dem, der kan meget og 
dem, der kun kan lidt, får hjælp 
via billederne. 

- Som undervisere kan vi ikke 
gøre det så godt, som vi kunne 
engang, fordi præmissen har 
ændret sig. Men det nytter ikke 
at gå hjem og have dårlig sam-
vittighed. Det bliver man syg 
af. Men man skal sparre, eva-
luere og gøre det så godt, man 
kan. Det er det bedst muliges 
kunst. 

Finn Milling. Lærer i dansk som 
andetsprog på AOF Fyn Sprogskole. 
Har undervist i 35 år.
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FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN

 Lærerne ser 
fordele ved fast 
arbejdstid…

 Små klasser  
er ikke automatisk 
bedre

 Ungdomsskoler 
og sprogcentre: 
Målrettet under-
visning giver 
større udbytte

 Sociale medier  
kan vise vej til  
det perfekte job 

… især at kunne holde fri aftener og 
weekender. Men lærerne savner om-
vendt tid til at kunne levere faglig kva-
litet. Det viser den forundersøgelse, 
som Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd, Vive, har la-
vet blandt ledere, tillidsrepræsentanter 
og lærere for Lærerkommissionen. Un-
dersøgelsen viser endvidere, at mange 
lærere oplever det som en udfordring 
at omsætte fælles forberedelse til in-
dividuel undervisning. Desuden kon-
kluderer den, at lærerne – fortsat – er 
motiveret for at gøre en forskel for ele-
verne.

I klasser med færre elever er det let-
tere for læreren at have overblik og 
tage sig af den enkelte elev. Det er 
opfattelsen blandt mange, og derfor 
har man i flere lande et loft over, hvor 
mange elever, der må gå i en klasse. 
Men forskningen på området er ikke 
entydig. Det viser en gennemgang af 
data fra grundskoler i et halvt hun-
drede lande, som forskere fra Taylor & 
Francis Group har foretaget. Eksem-
pelvis har mindre klasser vist sig at 
være en fordel i Rumænien og Litauen, 
men ikke Ungarn og Slovenien.

På ungdomsskolerne hænger den fag-
lige kvalitet for lærerne sammen med 
samspillet med og relationerne til ele-
verne samt muligheden for at kunne 
differentiere. For lærerne på sprog-
centrene hænger den sammen med 
muligheden for at arbejde med kursi-
sterne i helheder frem for i afbrudte 
forløb. Det viser en undersøgelse, som 
Lærerkommissionen har bedt Det Na-
tionale Forsknings- og Analysecenter 
for Velfærd, Vive, om at foretage.

Jobbet som sælger passer måske 
bedst til udadvendte, mens en stilling 
som bibliotekar kan egne sig bedst til 
indadvendte. Den forestilling bekræf-
ter en undersøgelse, som forskere ved 
University of Melbourne har foreta-
get ved at analysere 128.000 Twitter-
brugere med mere end 3.500 forskel-
lige job. Undersøgelsen konkluderer 
således, at det kan være en fordel ikke 
alene at se på evner og erfaring, men 
også personlighedstræk og værdier, 
når man skal finde et match til en stil-
ling.  
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Forskningsprojek
ter, som omtales 
på denne side er 
udgivet inden for 
det seneste halve 
år. Udgivelserne er 
udvalgt, fordi de 
kan give en brugbar 
viden på mindst et 
af de ansættelses
områder, hvor Ud
dannelsesforbundets 
medlemmer arbej
der. Konklusionerne 
i forskningen afspej
ler ikke nødvendigvis 
Uddannelsesforbun
dets holdninger.

Læs flere  
forskningsnoter  
på Udddannelses 
bladet.dk/forskning 
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MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin

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

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

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

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

Supplerende materialer:

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

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

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

   Mayanna J. Riis

108734_cover_midtvejs til dansk_.indd   1 18/05/18   09:56

BEGYNDERSYSTEMER

DU2:
Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3

DU3:
På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin
Midtvejs til dansk – trin for trin

DANSK UDTALE

BREVE/SKRIFTLIG 
FREMSTILLING

DANSK  
TALESPROG

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

Læs mere på www.synope.dk
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Når unge får delt intime billeder og videoer 
uden samtykke, er det overgreb, der bliver 
rippet op i om og om igen. Og frygten for 
at blive konfronteret med krænkelsen kan 
afholde dem fra at møde op i skole.
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OVERGREB 
SOM INGEN 
ENDE TAGER

TEMA: DIGITALE SEXKRÆNKELSER



rist. Urolig. Bange. Udnyttet. Diskri-
mineret. Ydmyget. Skamfuld. Skyldig. 
Selvbebrejdende.

Det er nogle af de følelser, som kan 
gå igennem unge, der har fået et foto 
eller video af sig i en seksuel situation 
delt online. 

Mange voksne – ikke mindst dem 
der arbejder med unge – opfatter 
imidlertid ofte krænkelser, der fore-
går på nettet, som mindre alvorlige 
end fysiske overgreb. Det viser noget 
af den nyeste forskning. Forskningen 
viser også, at digitale sexkrænkelser 
kan være lige så skadelige og trau-
matiserende som et fysisk seksuelt 
overgreb. 

Ifølge Milla Mølgaard, der er jour-
nalist på Politiken og forfatter til bo-
gen ”DELT”, hvor hun har talt med en 
række unge, er digitale sexkrænkelser 
på sin vis om muligt endog værre end 
fysiske overgreb, der i det mindste er 
afgrænsede.

- Nogle er blevet filmet eller foto-
graferet, uden at de ved det eller på 
noget tidspunkt har sagt ja til at være 
med. Derefter kan der være men-
nesker, som henvender sig til dem 
og siger, at de har set dem nøgne. 
Og så ligger der også en krænkelse 
i, at nogle folk bagefter siger: ”Ahh, 
men du tog jo selv de her nøgenbil-
leder og sendte dem til ham”, eller ”du 
knaldede jo med ham,” påpeger Milla 
Mølgaard.

Skam og selvbebrejdelse
Ifølge Per Frederiksen, der er psykolog hos 
Red Barnet, bebrejder mange af de kræn-
kede ovenikøbet sig selv.

- De unge har en rationel forståelse af, at 
det ikke er deres skyld, at billeder af dem 
bliver delt. Men de tænker alligevel: ”Jeg 
skulle aldrig have sendt det billede til ham. 
Jeg skulle aldrig have accepteret det her,” 
forklarer han. 

Ofte er delingen af billederne nemlig be-
gyndt med, at de har været med på, at for 
eksempel kæresten har taget intime billeder, 
eller at de selv har taget nogle og sendt til 
kæresten. Det er ved videredelingen, at det 
går galt.

Mange af de krænkede reagerer ifølge Per 
Frederiksen ved at trække sig fra sociale 
fællesskaber. Det vil sige, at de blandt an-
det holder op med at møde i skole. De har 
simpelthen angst for, hvem der har set bil-
lederne.

Hende med brysterne
Det, som mange beskriver som det allerhår-
deste, er ifølge Christian Mogensen, senior-
konsulent ved Center for Digital Pædagogik, 
at de bliver italesat som en seksualitet: 
”hende den billige” eller ”ham med dilleren”. 

- De krænkede bestemmer pludselig ikke 
selv længere, hvornår de skal forholde sig til 
deres bryster eller diller, eller dengang de 
var liderlige eller gjorde noget intimt. Der er 
et kæmpe tab af magt, forklarer han.

Også Per Frederiksen beskriver det som 
en følelse af totalt kontroltab for de kræn-
kede, som ofte kan gøre dem paranoide. 

- ”Hvorfor kigger ham der underligt på 
mig, selv om jeg ikke kender ham,” eksem-
plificerer Per Frederiksen.
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Hvad er en digital sexkrænkelse?

  Der er tale om en digital sexkrænkelse, 
når billeder eller videoer af seksuel karak
ter bliver delt eller offentliggjort uden til
ladelse fra den afbildede person. 

  Digitale sexkrænkelser foregår typisk via 
sociale medier, online fora, private mobil
beskeder eller apps. 

  Digitale sexkrænkelser er straf bare. 

Kilde: Sikkerdigital.dk, som blandt andet 
 Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervs styrelsen står bag.

T
Læreren kan blive  
redningsplanken

 Når unge bliver udsat for di
gitale sexkrænkelser, er det 
afgørende, at de har voksne 
at tale med. Derfor ser eks
perterne gerne, at de unge 
føler, at de kan gå til deres 
lærere og vejledere. Men hvis 
de unge oplever digitale sex
krænkelser, vil blot omkring 
hver syvende tale med en læ
rer. Blandt årsagerne er, at 
de er bange for at blive for
dømt, eller at skolen vil over
reagere.
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Simone:  
Jeg sad bare  
og  stirrede ned  
i min telefon  
i timerne

Læs mere

Læs Uddannelsesbladets 
anmeldelse af Milla Mølgaards bog 
”DELT:  En bog til unge om digitale 
sexkrænkelser” på side 38

Den krænkede lever samtidig ofte i frygt 
for, at billederne eller videoerne af hende el-
ler ham dukker op på nettet igen og igen. Og 
hver gang det sker, gennemgår den kræn-
kede traumet om igen, og den krænkedes 
langsigtede mén bliver forstærket, pointerer 
Per Frederiksen. 

Og det er ifølge ham ikke en forestilling, 
de har uden grund. For hvor delingen af 
billederne går enormt hurtigt, er det langt 
mere omstændigt at få fjernet billederne 
igen. Red Barnet er da også dagligt i dialog 
med forskellige sociale medier om at få fjer-
net materiale. 

Ham med dilleren
En måske lidt overset gruppe, der også har 
det særligt svært, er krænkede drenge.

- Der florerer en ide blandt mange om, at 
drenge gerne vil deles og ses. Vi ved også, at 
drenge sender mindst lige så meget af sig 
selv, som piger gør. Men det betyder selv-
følgelig ikke, at drenge generelt har lyst til 
at blive delt uden samtykke, forklarer Milla 
Mølgaard.

Red Barnet får da også langt flere henven-
delser fra piger end drenge. 

- Vores statistiske undersøgelser viser 
imidlertid, at der er langt flere drenge, som 
bliver udsat for det, end der er drenge, som 
henvender sig til os, siger Per Frederiksen.

For at opnå status
Blandt de krænkende – altså dem, der deler 
billeder af andre – er der både dem, som har 
krænket uforsætligt, og dem, som har kræn-
ket forsætligt. 

- En af dem med et klart motiv, som jeg 
har talt med, siger: ”Jeg har svært ved at få 
piger. Jeg har også nogle venner, jeg skal leve 
op til, og det at få billeder på for eksempel 
Snapchat, det giver mig en status,” gengiver 
Milla Mølgaard fra sin bog.

For en ikke uvæsentlig andel handler det 
altså om at være en del af et fællesskab.  

Andre gange kan der være tale om piger, 
der hævner sig på hinanden. 

P å et af billederne havde hun hans 
sperm i ansigtet. Det var et diffust 
foto, fordi han holdt hendes hæn-
der, og hun forsøgte at slippe fri, da 

han tog det. Hun havde ikke taget initiativ 
til, at han skulle tage det. Og bagefter havde 
hun insisteret på, at han skulle slette det.

Men da Simone noget tid efter slog op 
med sin daværende kæreste, viste han 
pludselig en ny side af sig selv. Samme dag 
sendte han billedet til Simones forældre. 
Han delte også billeder og videoer, som han 
havde taget af hende i smug, med sine ven-
ner på Snapchat og Instagram. 

- Hele mit liv gik i stå, gengiver Simone.
Hun var 17 år og gik i 1. g, da det skete. 

Hun var i chok og rædselsslagen for, hvad 
der mere skulle ske.

Mistede fokus i skolen
- Jeg kunne ikke rigtigt sove, fordi jeg var 
vildt ked af det og nedtrykt. Tankerne kørte 
bare rundt i hovedet på mig. Når jeg ende-
lig faldt i søvn, havde jeg mareridt. Og når 
jeg vågnede, var jeg drænet for energi til 
at komme op om morgenen og gå i skole. 
Jeg gad egentlig slet ikke stå op, erkender 
Simone.

Hun tog alligevel i skole, fordi hun dér fik 
afledt tankerne lidt mere, end når hun var 
derhjemme. 

Efter at Simones ekskæreste delte nøgen-
billeder af hende med hendes forældre på de 
sociale medier, gik hendes liv i stå. Det gjaldt 
også hende skolegang.
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Sager om  
uberettiget 
videregivelse  
af billeder
Uddannelsesbladet har fået indsigt i antallet af an
meldelser, sigtelser og anmeldelser med fældende 
afgørelser i sager om uberettiget videregivelse af bil
leder, i henhold til straffe lovens § 264d.

Læs hele Simones historie

På Uddannelsesbladet.dk 
kan du læse hele historien 
om, hvordan krænkelsen på
virkede Simones relation til 
hendes klassekammerater, 
hvordan det gik, da hun hen
vendte sig til sin vejleder, og 
om en lang snak hun fik med 
en lærer.

- Men jeg hørte ikke efter, hvad der skete 
i timerne. Jeg sad bare og kiggede ned i min 
computer eller telefon og kunne slet ikke 
koncentrere mig om undervisningen. Jeg 
håbede bare på, at lærerne ikke udspurgte 
mig, husker Simone.

Hun passede ikke længere sine lektier og 
afleveringer og meldte sig syg, de dage, hvor 
nætterne havde været for hårde.

Tiden gik med retssager 
En anden grund til, at hun havde svært ved 
at passe skolen, var, at politiet i høj grad 
overlod det til hende at finde dokumenta-
tion for, at ekskæresten havde delt billeder 
og videoer. 

- Jeg skulle hele tiden snakke med politiet, 
og min ekskæreste blev stadig ved med at 
dele, fortæller Simone. 

Hun brugte også tid og kræfter på at del-
tage i en civil retssag, som politiet anlagde 
mod ekskæresten. Det gik store dele af 
hendes 1. g med. I 2. g anlagde hun selv en 
erstatningssag mod ham for de delinger, 
han havde fortaget, efter at han havde været 
til afhøring hos politiet. 

- Som 17-18-årig skal man have det sjovt 
og hygge sig sammen med vennerne og ikke 
stå for en efterforskning, slår Simone fast. 
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*Tallene for 2019 en endnu ikke endeligt op-
gjort og må derfor betragtes som foreløbige.

Anmeldelser Sigtelser Fældende afgørelser



blokere de involverede – 79% 
bede de involverede om at holde op – 74% 
tale med venner – 68% 
tale med forældre eller pårørende – 56% 
anmelde krænkelsen til et socialt medie – 49% 
kontakte politiet – 36% 
kontakte en rådgivning – 24% 
tale med en lærer – 15% 

Fem  
barrierer for  
at søge hjælp

For pinligt  
– 52%
 Bange for 
gengældelse  
– 42%
 Bange for 
konsekvenser  
– 40%
Vil hellere  
løse det selv  
– 31%
 Bekymret over,  
om det er deres  
egen skyld  
– 30%

Hver tredje ung  
er vidne til deling 

Derfor går  
de ikke til… 
Læreren: Er bange for, 
om skolen ville overreagere  
– 41%

Politiet: Ønsker ikke,  
at politiet inddrager deres 
egen familie  
– 43%

De sociale medier: Tror 
ikke, det vil hjælpe  
– 48%

Kilde: En undersøgelse, som Red Barnet foretog i 2018 i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt 915 unge i alderen 13 til 17 år og interviews med blandt  
andre otte lærere. Undersøgelsen er en del af Projekt deSHAME, der er medfinansieret af den Europæiske Union.

Under hver syvende 
vil gå til lærer

 69%
er enige i, at folk vil tænke dårligt om en pige, hvis 
hendes intim eller nøgenbillede blev postet på net
tet, mens 28 procent er enige i, at folk ville tænke 
dårligt om en dreng, der oplevede det samme. 

 30% 
har oplevet, at andre i det skjulte har taget seksuelle 
billeder af nogen og delt dem på nettet, mens 11 pro
cent siger, at de i smug selv har taget et billede af en 
andens kropsdele inden for det seneste år. 

 6% 
har inden for det seneste år oplevet at få deres intim  
eller nøgenbillede delt med andre uden deres tilla
delse, mens 10 procent selv har delt en andens in
time billede uden samtykke. 

1

2

3

4

5

Hvis de unge oplever digitale sexkrænkelser, vil de: 
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Unge skal få fat i en voksen. Det er det vig-
tigste råd, når Red Barnets psykologer 
bliver kontaktet af unge, som fortæller, 
at de bliver udsat for en digital sexkræn-

kelse. 
Digitale sexkrænkelser er dog som oftest no-

get, der er meget svært for de unge at gå til deres 
forældre med. Og derfor opfordrer Red Barnet de 
unge til at række ud til deres lærere.

- Vi mener, at skoler og ikke mindst lærere 
spiller en central rolle. Lærere og vejledere er de 
fagpersoner, vi kan være mest sikre på, at børn og 
unge møder. Derfor har vi også brug for, at lærerne 
er klar over, hvordan de skal håndtere det i en 
klasse og den enkelte sag, slår Per Frederiksen, der 
er psykolog hos Red Barnet, fast.

Den store udfordring er, at unge ikke forventer 
at kunne få hjælp af de voksne. Derfor ville blot lidt 
over halvdelen af de unge tale med deres forældre 
eller pårørende. Og kun 15 procent ville tale med 
en lærer, viser en undersøgelse, som Red Barnet 
har foretaget.

Blandt årsagerne er frygt for, at læreren tager 
det op i klassen på en måde, så den krænkede bli-
ver udstillet som en, der har gjort noget forkert. 

- Det er stærkt bekymrende, fordi det her kom-
mer til at påvirke alle skoler. Ingen kommer til at 
gå fri. Derfor skal der arbejdes med det på skoleni-
veau og på klasseniveau. Der skal indgås aftaler, så 
eleverne ved, at de har lærerne som en ressource, 
understreger Per Frederiksen.

Han mener, at lærere og vejledere har en opgave 
i at interessere sig for de unges liv på nettet, og at 
voksne generelt skal blive bedre til at tage imod 
dem uden at lægge skyld på dem. 

Her finder du lærerinspiration

  Som en del af Projekt deSHAME 
har Red Barnet udarbejdet un
dervisningsmateriale til elever og 
træningsmateriale til lærere og 
politi.

  Materialet består af en præsenta
tion, som kan bruges til at intro
ducere temaet for større grupper 
af elever, en lærervejledning, fire 
undervisningsmoduler til udsko
lingselever og et online oplæg til 
lærere om digitale sexkrænkelser.

  Du kan som lærer også henvende 
dig til Red Barnets SletDetråd
givning.

  deSHAMEs materiale ligger på 
redbarnet.dk/skole/sikkerchat/
deshameetundervisningsmate
rialeomdigitalesexkraenkelser/
laerervejledning.

  Du kan også finde inspiration til, 
viden om og redskaber til, hvor
dan skoler kan arbejde med digi
tal dannelse af unge fra projek
tet Vær digital hos Børne og Un
dervisningsministeriets digita
le læringsportal EMU på emu.dk/
grundskole/itogteknologi/digi
taldannelse.

  I undervisningsbogen ”DELT: En 
bog til unge om digitale sexkræn
kelser” kan du blandt andet læse 
en række interviews med kræn
kede, finde spørgsmål, der lægger 
op til diskussion og finde konkrete 
guides til, hvad du kan gøre, hvis 
en elev bliver udsat for digital sex
krænkelse.

Psykolog:  
Lærerne spiller  
central rolle
Lærerne er blandt de voksne, som færrest krænkede 
unge vil gå til. Men der er brug for, at lærere og 
vejledere står klar til at hjælpe, hvis en digital 
sexkrænkelse skal stoppes, mener eksperterne.  
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TEMA: DIGITALE SEXKRÆNKELSER

Forebyg
Det er afgørende at udarbejde 
spilleregler for, hvordan digi-
tale sexkrænkelser håndteres. 

De unge skal have at vide, at 
der er tale om reelle seksuelle 
overgreb, hvis de deler uden 
samtykke, og de skal kende til 
de rådgivnings- og handlemu-
ligheder, de har. 

På institutionsniveau bør 
skolerne skrive digitale sex-
krænkelser ind i deres digitale 
mobbestrategi. 

Som lærer bør du også være 
opmærksom på det digitale 
fællesskab i klassen. Det påvir-
ker læringsmiljøet på samme 
måde som mere traditionelle 
sociale fællesskaber.

Se efter 
signaler
Det er selvfølgelig vanske-
ligt at sige noget generelt om, 
hvordan det kommer til udtryk 
hos unge, hvis de har været ud-
sat for en digital sexkrænkelse.

Et tegn kan dog være, at de 
pludselig bliver mere udad-
vendte eller omvendt mere ind-
advendte.

Et andet signal kan være 
øget fravær. 

Mød dem
Tal ikke dunder, eller vær ikke 
moraliserende. Det støder bare 
de unge væk. 

Prøv i stedet at møde dem, 
der hvor de er, ved at spørge 
ind til, hvorfor de deler. 

Spørg ind til kulturen bag 
og få sat en refleksion om den 
i gang – for eksempel hvor de 
har det fra, at piger og kvinder, 
som er seksuelt udfarende, må 
kaldes for hoes og sluts. 

1

Kilder: Red Barnet og journalist fra Politiken Milla Mølgaard, som er på vej med 
en opfølger til sin bog Delt, der er henvendt til forældre og fagpersoner.

4

Grib ind
Delingerne af billeder og vi-
deoer stopper ikke, før der 
handles aktivt ved for eksem-
pel anmeldelse til politiet el-
ler henvendelse til de sociale 
medier, hvor billederne bliver 
delt. Det har de unge brug for 
hjælp til. 

Bliver en ung eksempelvis 
groomet – altså presset til at 
dele billeder – er der brug for 
et indgreb fra en voksen, der 
forklarer den unge, at hun eller 
han ikke må give efter over for 
groomerens trusler. 

3

2Fem gode 
råd til dig 
som lærer

Spørg ind til 
kulturen bag og få 
sat en refleksion om 
den i gang.
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Husk 
krænkerne
Det er vigtigt også over for 
krænkerne at vise, at man står 
til rådighed som lærer. De har 
ligesom vidner til krænkelser 
også brug for hjælp til at få det 
stoppet, og de har derfor også 
brug for at kunne gå til en fag-
person.

5



Den nye forberedende grunduddannelse,  
FGU’en, har haft en nærmest kaotisk start 
mange steder. Blandt andet med et it-
system, der ikke fungerede, et pædagogisk 
eksperiment, en stærkt varieret målgruppe 
– og endda i løbende optag. Så hvordan 
går det nu – cirka et halvt år efter den 
turbulente start? Det reflekterer FGU-lærer 
Verner Lynge her over, og hans konklusion 
er, at den unge, ofte skæve gruppe på 
FGU’en gør det hele værd.

De omtalte personer i 
dagbogen er faktuelle,  
men navnene er ændret.

Mandag 
Morgenkoldt og buldermørkt 
på p-pladsen foran FGU-
afdelingen i den lille østjyske 
provinsby. Men okay, klokken er 
også kun 07.00.

Alligevel sidder to elever på 
trappen. Malene og Jakob fryser, 
og den cigaret, de deler til mor-
genmad, ser ikke ud til at varme 
rigtigt. Men de er kommet. Det 
her er deres sted. Deres helle.

Få sekunder efter at alarmen 
er slået fra, står Malene i køk-
kenet i færd med at lave kaffe. 
Hun er tryg ved rutinen, og 
hun ved, at jeg gerne vil have 
en sjat mælk i koppen. Relati-
onspædagogik. Der er meget, 
Malene har svært ved fagligt, 
men her er hun skolens bedste 
barista, og det vokser hun ved 
hver morgen. Morgensamling 
på de respektive hold; AGU og 
værkstederne klokken 8, og 
ved 9-tiden er de fleste elever 
dukket op. Fællessamling i kan-
tinen og et duftende bord med 
frisk kaffe, te, en varm bolle og 
en skive ost. Ikke noget særligt, 
men alligevel et lille mirakel af 
samhørighed.

Tirsdag
”Må jeg ikke bare øve mig i 
engelsk”? Frida kigger spør-
gende – og insisterende – op 
fra tegningerne, som med lidt 
geometrisk forståelse skal blive 
til fuglehuse. Ovre i træværk-
stedet, forstås.

”Du kan skrive dokumenta-
tionen til projektet på engelsk”, 
forsøger jeg, men Frida bider 
ikke rigtigt på. Fra UU-vejlede-
ren har hun fået at vide, at hen-
des engelsk skal have ”et boost”, 
for at hun kan starte på HF.  
”Og det er sådan noget, de kan 
oppe på FGU” har samme UU’er 
formentlig sagt. I hvert fald vil 

Her giver det ikke  
mening at spørge: 

EN UGE I  MIT ARBEJDSLIV

 ” Hvor  
er vi nået  
til”?
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Frida gerne lave engelsk – og 
betragter den megen tværfag-
lighed og praksistænkning som 
tidsspilde. Det samme gælder 
Jonas, som gerne vil have det 
matematik, han mangler for at 
kunne starte på grundforløb til 
tømrer.

FGU-eleverne er enormt 
forskellige. Fælles for alle er, 
at de står i et vadested. De – og 
forventningsfulde omgivelser 
– håber på et individuelt tilpas-
set løft. En slags ”fill the gap” 
– suppleret med lidt refleksion 
og glæde ved (igen) at lære.

I det perspektiv kan den 
eksperimentelle pædagogik 
virke ufiltreret og lidt vilkårlig. 
Lærerne skal uddannes i et helt 
nyt setup; praksisorienteret og 
med portfolio-dokumentation. 
Men mange elever vil egentlig 
bare have styr på nogle verber 
eller Ohms lov.

Onsdag
Møder! Der er enormt mange 
af dem. En udbredt opfattelse 
blandt kolleger er, at vi bruger 
tid på at tilrettelægge tid, vi 
ikke har. At vi har startet et 
projekt op med så manglende 
basisstrukturer, at vi har travlt 
med … at have travlt. En velme-
nende ledelse bruger analogier 
som, at ”vi lægger skinner, 
mens toget kører”. Vittige 
hunde har foreslået varianter 
som, at ”vi sætter sejl, mens 
skibet synker”. Selv foretræk-
ker jeg at fortælle historien 
om bondemanden, der aldrig 
kom ind til byen og hente sin 
nye traktor, fordi han hver dag 
skulle strigle sin gamle hest…   

Torsdag
Tidlig formiddag er de fleste af 
de elever, vi kan forvente, duk-
ket op. Jeg kigger desorienteret 
fra navnelisten og ud over hol-
det. Der er tre nye, som er star-
tet inden for de seneste dage.  
Der er dem, som har været væk 
i nogle dage eller længere. De 
udfylder pladsen for dem, som 
var her i går, men nu er syge-
meldte – eller bare fraværende. 

”Løbende optag” hedder det 
forhold, at der kommer elever 
til cirka hver anden uge, og her 
kommer ”løbende udgang” om 
dem, som stopper af mange 
gode grunde. Og så er der altså 
skiftende fremmøde, som gør 
fortløbende temaer og uge-
emner vanskelige. Den tradi-
tionelle læreråbning: ”Hvor er 

vi nået til?” giver ikke mening.  
”Vi” er i mange fag en meget 
lidt homogen gruppe, og kol-
lektiv undervisning er stort 
set umuligt. I stedet kører vi så 
med temagrupper, hvor både 
indhold og niveau kan bøjes. 
Men igen: En temagruppe er 
kun gruppe, hvis deltagerne 
mødes nogenlunde samhørigt.  
Det er simpelthen svært.

Fredag
Ka’ I ha’ en god weekend!

Det er dejlige unge menne-
sker her. På deres egen skæve, 
ofte kejtede og modsætnings-
fyldte facon udviser de en 
ukuelighed og vilje til at ville 
… noget. Nogle er vokset op i 
hjem fyldt med tømte flasker. 
Nogle har oplevet Aleppo synke 
sammen i brændende ruiner. 
Nogle har en alenlang liste af 
diagnoser og plirrer nervøst 
med øjnene inde bag deres al-
tid opslåede hoodie. Nogle kan 
ikke stave til tykfobi, men har 
til gengæld oplevet det dagligt 
gennem hele deres skoletid. 
Mange har grynede amatør-
tattoos på armene, og få har en 
madpakke med. Men de kom-
mer – så meget, og så godt de 
kan. De har mistet nysgerrighe-
den og glæden ved at lære, men 
de vil gerne genvinde begge 
dele. De er ikke dumme, men 
der var ikke nogen til at for-
tælle dem, at kviklån er noget 
fuck, og at coke er noget suck. 
De vil gerne ligesom alle andre 
have et godt liv, men når man 
overvejende har oplevet det 
dårlige, er det svært at finde 
retning. 

Relationen og det daglige 
smil – til, fra og med – disse 
unge er dét, som gør jobbet 
værd. At opleve dem flytte 
sig – somme tider en modvil-
lig millimeter, og andre gange 
i et tindrende tigerspring – er 
alt sliddet værd. Det er et godt 
job. 

Verner Lynge er…

  FGUlærer på  
FGU Sydøstjylland

  Kommer fra VUC  Horsens, hvor 
han underviste i dansk, matema
tik og it

  Uddannet som lærer, datamatiker 
og fagjournalist.
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TO DER STÅR SAMMEN

Det kan være en 
ensom post at være 

tillidsrepræsentant, og 
det er mange steder svært 

at få nogle til at påtage 
sig det tunge hverv med 
det store ansvar. Men så 

kan man måske gøre som 
Jens Liljegren og Majbrith 

Lind Gerald, der stillede 
op til posten sammen, da 

de 25 AVU-lærere på VUC 
Horsens pludselig stod 

uden tillidsrepræsentant.
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D er var længe tøvende tavs-
hed ved mødet med Ud-
dannelsesforbundet den 
dag i september sidste år, 
hvor der akut skulle vælges 
nye tillidsvalgte for AVU-

lærerne på VUC Horsens. Men så rakte Jens 
Liljegren hånden op og meldte sig, og hur-
tigt derefter blev også kollegaen Majbrith 
Lind Geralds hånd stukket i vejret:

- Jeg tænkte, at den tunge post skulle 
Jens i hvert fald ikke stå alene med, siger 
Majbrith Lind Gerald, der kendte Jens 
 Liljegren fra kollegialt samarbejde og gen-
nem samfundsfag-faggruppen.

Så sådan blev det. En anderledes model 
med to ligestillede tillidsrepræsentanter, 
der skulle i turbooplæring til posten, mens 
konsulent i Uddannelsesforbundet, Torben 
Thilsted, i en overgangsperiode og indtil 
nu har fungeret som central TR. Nu skal de 
to stå selv til en post – som det faktisk kom 

De tog  
teten  
som tillids-
repræsentanter 
– sammen 
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lidt bag på hovedpersonerne selv, at de over-
hovedet meldte sig til:

- Det var ikke noget, jeg havde set i kor-
tene, så det var en stor beslutning, fortæller 
Majbrith Lind Gerald, men tilføjer, at det 
for hende meget handlede om, at den viden, 
som de ville få gennem TR-uddannelsen, 
kunne blive ”in house”, men også at hun selv 
fik en slags ønsket efteruddannelse i blandt 
andet kommunikation, strategi og konflikt-
håndtering.

Men hvorfor stillede du op, Jens?
- Det var vigtigt for mig, at vi fik nogle lokale 
repræsentanter. Og selv om det lyder lidt 
højstemt, var det også et idealistisk projekt 
for mig. Vores arbejdsplads kan noget helt 
specielt: Der er en stor mangfoldighed i vo-
res kursistgrundlag, som afspejler sig hos os 
som undervisertyper. Det er en interessant 
og dynamisk arbejdsplads med en stærk 
kultur. Så der er noget at værne om og noget 
helt basalt, som er værd at kæmpe for. 

Hvordan var det så at blive kastet ud i det?
- Man finder nok først rigtig ud af, hvor 
kæmpestor en post og et arbejdsområde, det 
er, når man går ind i det. Man får et stort 
ansvar, og meget af arbejdet kender man 

Hverken Majbrith Lind Gerald eller Jens 
Liljegren havde forestillet sig, at de skulle 
være TR, men så...
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ikke fra sin hverdag. Det er et helt andet er-
hverv, som man skal blive skarp på i løbet af 
relativt kort tid, siger Majbrith Lind Gerald 
og tilføjer:

- Så er det godt at være to.
Jens Liljegren forklarer, at de dog allerede 

har haft nogle oplevelser af, at det kan lyk-
kes. Gennem TR-uddannelsen fik de nogle 
strategier og værktøjer, som de kunne gå 
direkte ud og prøve af i lokallønsforhandlin-
gerne tre dage efter:

-Det var en stor fornøjelse, siger han. 

Hvordan kan I så bruge hinanden?
- Vi supplerer hinanden rigtig godt. Maj-
brith er meget god til økonomi og meget 
dynamisk – der sker noget. Jeg er mere de-
taljeorienteret…

… - Ja, jeg swiper nok direkte hen over 
detaljerne. Det er det store billede. Så jeg 
tænker, at det er supergodt, at vi har begge 
dele, når vi for eksempel skal forhandle med 
ledelsen, siger Majbrith Lind Gerald og tilfø-
jer lidt grinende, at hun måske siger tingene 
”lidt råt for usødet” og kan være ”elefanten i 
glasbutikken”:

- Men så er Jens jo god, for han får det 
lige samlet op og sagt og vendt i politiske 
termer. Han husker også enormt godt. Det 
er virkelig vigtigt. Jeg har gjort lidt sjov med, 
at han printer alting. Men det har vist sig at 
være en fordel i forhandlingerne.   

Har det været en fordel i øvrigt at være to på 
posten?
- På vores TR-uddannelse skulle vi for 
eksempel lave en slagplan for, hvordan vi 
skulle drive et godt møde i klubben. Og 
mens alle andre sad alene og selv skal lægge 
de her strategier og retningslinjer, kunne 
Jens og jeg ping-ponge og sparre om det. Det 
er jo en kæmpe force, mener Majbrith Lind 
Gerald, mens Jens Liljegren siger: 

- TR-teams kan ofte give mere kvalificeret 
med- og modspil til ledelsen, tror jeg. Det 
er jo også en del af professionaliseringen af 

arbejdspladsen, og på den måde kan begge 
parter have en interesse i den model.

Majbrith Lind Gerald tror, at også kolle-
gerne vil stå stærkere med ”sådan en tosom-
hed”, som hun siger:

- Det er ikke så sårbart. Og dér, hvor nogle 
kan have problemer i relationen til mig, kan 
de gå til Jens og omvendt, da vi har forskellige 
kompetencer, køn og står for forskellige ting.

Jens om Majbrith: ”Det har over
rasket mig at se det her energibundt. 
Hun er mor til tre børn og er et andet 

sted i livet end mig. Men det er mig, 
der nogle gange har måttet sige stop”. 

Jeg swiper nok direkte 
hen over detaljerne. 
Det er det store billede.
Majbrith Lind Gerald
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De to, der står sammen

Majbrith Lind Gerald er 38 år, uddannet 
revisorassistent ved Ernst & Young og fol
keskolelærer, har undervist på Horsens HF 
& VUC de sidste halvandet år.

Jens Liljegren, 51 år, har været ansat i tre 
et halvt år, uddannet cand. mag. og merit
lærer, underviser i engelsk, samfundsfag, 
historie, dansk og IT.

Hvad betyder det, at I har værdimæssige forskelle?
- Selv om vi er uenige, har vi altid en konstruktiv dialog. Jeg kan 
godt sige til Jens, at ”det her mener jeg ikke”, og så kan vi tale 
om det og finde en middelvej. Hvis det altid falder til den enes 
fordel, er det jo ikke et samarbejde. 

Jens Liljegren afbryder med et, at ”hvis man er ultimativ, skal 
man nok lade være med i det hele taget at blive tillidsvalgt”:

- Der skal simpelthen være plads til andre og til at lade andre 
skinne, og man skal have blik for forskellige perspektiver.

Men det har hjulpet meget, at de satte sig ned og talte om 
vigtigheden af at give hinanden plads fra starten, ligesom ube-
tinget loyalitet betyder afsindigt meget, for, som Majbrith Lind 
Gerald siger:

- Det er vigtigt i den proces, at det er en, man kan arbejde sam-
men med, og at man ikke stikker i alt for forskellige retninger 
holdningsmæssigt, for så skal man jo internt også hele tiden 
kæmpe for at hjælpes ad.

Har du lært noget af Majbrith, Jens?
- Hun har stor tålmodighed med mig. Økonomi er banalt for 
hende, men hun bærer over med, at det ikke er min spidskom-
petence. Og så kan jeg også godt bruge hendes drive og evne 
til at komme videre og sige ”pyt”. TR-arbejdet har betydet, at 
jeg har været nødt til at lære at nedsætte mine kvalitetskrav, 
og det er svært, for i min underviseridentitet ligger der meget 
faglig stolthed. Det gør der også for Majbrith, men hun siger 
ofte, at ”nu skal vi videre i teksten”. Det har været godt for mig 
at lære – også personligt – at lade være med at pudse for meget 
på tingene. 

Så selv om I er forskellige, er det så en model, I kan anbefale 
andre?
- Samarbejdet er bare givende, uden at det skal lyde som den 
rene positive psykologi. Men man er nødt til at være autentisk 
a la: ”Sådan her er pakken – sådan er Majbrith, sådan er Jens. Vi 
har den personlighed, vi har, slut. Det er ikke til forhandling”. 
Men hvordan vi så agerer i det, kan vi lave om på. 

Er der nogle ulemper ved at være to?
- Det er en dyr løsning for Uddannelsesforbundet og arbejds-
pladsen, siger de begge og forklarer, at der for eksempel skal 
være nogle til at dække deres tid ind. Og der har man skullet 
ansætte nogle:

- Der kan vi godt have lidt dårlig samvittighed, for hvilken ef-
fekt har det for arbejdspladsen – hvad gør det reelt på bundlin-
jen? Spørger Majbrith Lind Gerald og siger:

- Så noget af det, der er styrken, er også svagheden ved kon-
struktionen. 

Majbrith om Jens: ”Jeg er blevet overra
sket over, hvor meget en gentleman, Jens 
er. Det tror jeg også, kollegerne er. Han går 
100 procent ind for, at alle har det godt”.
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til beslægtede fagområder; coaching, 
rådgivning, supervision eller endog te-
rapi. Mest konkret og anvisende er Peter 
Plants eget kapitel: ”Arbejdets spejl”, 
hvor erhvervspraktikkens didaktik ud-
foldes historisk, udredende, pædagogisk 
– og som et konkret værktøj i vejledning. 

Mange passager er ikke let tilgænge-
ligt stof, og uagtet at der på bagsiden 
dedikeres til ”vejledere og lærere i 
grundskolen og på ungdomsuddannel-
serne …”, virker bogen mere målrettet 
”studerende på diplom- og masterud-
dannelser”.

På disse uddannelser vil den til gen-
gæld kunne bruges som en introduktion 
og udfoldning af faget.

Forfatterne har afsluttet deres re-
spektive kapitler med solide referencer, 
ligesom de fleste kapitler er forsynet 
med veltænkt grafik og illustrationer. 
Det er rigtigt godt.

På især Forberedende Grunduddan-
nelse mangler vi stadig den ”Vejledning 
for dummies”, der bliver efterspurgt på 
den hastigt sammentømrede uddan-
nelse, hvor megen vejledning – endnu 
– varetages af personale, som hverken 
har diplom eller master i vejledning. En 
sådan intro kunne Plant og Co. sagtens 
skrive.
 Verner Lynge

Nye bøger  
og læremidler

Vejledningsdidaktik 
AF PETER PLANT & RITA BUHL (RED.)  
2. REVIDEREDE UDGAVE. FORLAGET 
FRYDENLUND, 191 SIDER, 269 KRONER.

    

Der var en gang, hvor uddannelsesvej-
lederen på den lokale folkeskole havde 
gennemgået et overkommeligt kursus 
på lærerhøjskolen, og bogreolens tun-
geste vejleder-litteratur var Politikens 
”Hvad Kan Jeg Blive”.

Long time gone! 
Vejlederuddannelse findes i dag som 

både diplom og master, og vejleder-
”definitionen” har været genstand for 
stridigheder om retning og metoder. 
Samtidigt – og måske af samme årsag 
– har vejledning været forsket i pædago-
gisk, psykologisk og filosofisk regi i stort 
omfang.

Blandt de særligt fagkyndige er  Peter 
Plant, ph.d. i vejledning, og fagets grand 
old man. Plant har, sammen med Rita 
Buhl, redigeret bogen, der er en revide-
ret udgave af udgivelsen fra 2011.

Og det er fagtunge forfattere, der bi-
drager til de otte kapitler, som hver især 
tilgår ’vejledning’ fra det eksistentielfæ-
nomenologiske (!) over det filosofiske og 
til den mere konkret didaktiske.

Hvis læseren forventer en slags kon-
sensus eller best practice på vejledning 
– metodisk eller definitionsmæssigt – 
bliver hun skuffet. I bedste fald sidder 
man tilbage med en løs afgrænsning 

DELT – en bog  
til unge om digitale 
 krænkelser
AF MILLA MØLGAARD,  
FORLAGET STRAARUP & CO., 230 SI-
DER, 229 KRONER, E-BOG 100 KRONER.

    

”DELT” er skrevet af Milla Mølgaard, 
journalist og redaktør på Politiken, i 
samarbejde med blandt andre Medierå-
det for Børn og Unge og Red Barnet. Den 
er del af Projekt “DELT”, der også omfat-
ter andet undervisningsmateriale, men 
kan dog sagtens stå alene. 

Bogen henvender sig til unge og vil 
være velegnet til klasseundervisning, 
men vil også kunne bruges som almin-
delig læsebog, især fordi hverken sprog 
eller opbygning er unødigt kompliceret. 

Den er bygget klart op i afsnit med 
hver sin historie eller tema. Der fortæl-
les om krænkelser set fra ofrenes, kræn-
kernes og fagfolks side – både den psy-
kologiske og den juridiske sagkundskab.

Der løftes ikke pegefingre, men fortæl-
les åbent og ligefremt om, hvad digitale 
krænkelser er, hvad konsekvenserne for 
ofrene er, og hvad de kan være for ger-
ningsmændene – også dem, der “bare” 
deler. Bogen er i sit udgangspunkt på 
ofrenes side, men der opfordres ikke til 
heksejagt. Tværtimod forsøger bogen at 
sætte sig ind i, hvad der kan motivere no-
gen til at dele andres intime billeder mod 
deres vilje, uden at den dermed undskyl-
der krænkelser eller medvirken til dem.

Der gives konkrete råd til, hvordan 
man kan handle, hvis man er blevet ud-
sat for digital krænkelse. Rådene er for-
nuftige og handlingsorienterede og kan 
være med til at hjælpe en ung til at gøre 
noget positivt ved en meget vanskelig 
situation.  

“DELT” lægger op til diskussion i klas-
sen og kommer med flere spørgsmål, 

ANMELDELSER

Bogtitler og læremidler er udvalgt af 
de enkelte anmeldere og er derfor 
ikke udtryk for en komplet fortegnelse 
over relevante udgivelser på området. 
Anmeldelserne afspejler ikke nødvendigvis 
Uddannelsesforbundets holdninger.
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som vil kunne danne grundlag for spæn-
dende samtaler i klassen. Blandt andet 
dette: Er der forskel på holdningen til 
frække billeder, alt efter om de kommer 
fra en pige eller en fyr? 

Nuanceringen af emnet er førsteklas-
ses. Blandt andet i et fremragende afsnit 
med aktivisten Emma Holten, der selv 
har været udsat for digital sexkræn-
kelse. Der gøres også sobert opmærk-
som på, at det store flertal af unge ikke 
medvirker til digitale krænkelser. 

“Delt” er seriøs, veldisponeret, nuan-
ceret, informativ og kommer godt om-
kring sit emne og kan anbefales bredt til 
alle, der interesserer sig for pædagogik, 
didaktik, psykologi og ungdomskultur 
eller dem, som bare vil sætte sig ind i et 
aktuelt emne og naturligvis også til alle, 
der har problematikken tæt inde på de-
res personlige liv.
 Martin Dybdal

Læs i øvrigt tema om emnet på side 23

Sociologien som teoretisk viden-
skab var ved sin dannelse i midten af 
1800-tallet lanceret med målet om at 
udrede og fastlægge sociale lovmæs-
sigheder. Efterfølgende har forståelsen 
af fagets indhold og metoder løbende 
været genstand for faglige diskussioner 
og forandringer.

Denne bog illustrerer en gruppe stu-
derendes bud på sociologiske undersø-
gelser med udgangspunkt i en personlig 
undren samt navn og foto af opgavernes 
forfattere. Denne brede, snakkende for-
mulering af stoffet giver denne læser en 
fornemmelse af mange gode hensigter. 
Men både problemformulering, teori, 
konklusioner og perspektivering frem-
står uskarpt og uden den forventelige 
akademiske disput.   

 Opgaverne, der udgør bogens ind-
hold, illustrerer til fulde nytten af enkle 
sociologiske kernebegreber. For denne 
anmelder springer det imidlertid i 
øjnene, at problemformuleringerne ud-
springer af en personlig “undren”, men 
at undersøgelserne tilsyneladende ikke 
nødvendigvis leder hen mod yderligere 
perspektiver. Det er altså ikke en indfø-
relse i og illustration af en akademisk 
undersøgelse, men heller ikke “bare” 
en guide til en god opgave. Skal denne 
bog gøre fyldest i undervisning, er det 
nødvendigt at afklare denne problem-
stilling. 

Typografi, grafik og papirkvalitet 
gør bogen usædvanlig læseuvenlig. 
Og traditionen med, at udfordringer i 
en lærebog ligger i indhold og stoffets 
provokation, bliver sendt til tælling. 
Det er en skam, for der er masser af 
gods til diskussion og overvejelser for 
den nysgerrige og videbegærlige elev/
studerende.

Hen over disse kritikpunkter glider 
dog en tydelig oplagthed og iver for at 
tage livtag med netop sociologi i virke-
ligheden. Ideen med at lade eleverne/
de studerende selv få stemme skal også 
hilses velkommen.
 Marianne Bindslev

Læs også anmeldelserne  
online på uddannelses
bladet.dk/anmeldelser

Billedkunst  
– et fag i skolen
AF RACHEL ZACHARIASSEN OG ELIN 
ØSTERGAARD, HANS REITZELS  
FORLAG, 350 SIDER, 400 KRONER.

    

Denne bog burde være obligatorisk læs-
ning for både nuværende og kommende 
billedkunstlærere: Her kan man hente 
inspiration til konkrete øvelser og under-
visningsforløb, samtidig med at bogens 
forfattere inddrager deres pædagogiske 
og didaktiske overvejelser undervejs. Det 
er en bog, der tydeligvis er skrevet af to 
forfattere, som brænder for faget og for 
de børn og unge, der skal undervises. Bo-
gen er skrevet med omtanke og respekt 
ud fra undervisningserfaring og med 
stor indsigt i og viden om fagets historie. 

Du kan læse hele bogen fra ende til 
anden eller bruge den som opslagsværk, 
når du tilrettelægger din undervisning 
eller mærker lysten til at prøve nyt. 

I bogen kommer de to forfattere 
vidt omkring emner som visuel kultur, 
multimodalitet, bæredygtighed og inno-
vation. Der vises sans for fagets mange 
kreative muligheder, og derudover må 
man sige, at forfatterne også er gode til 
at sætte faget i en nutidig ramme. Jeg er 
for eksempel ikke sikker på, at temaet 
bæredygtighed fyldte meget i min skole-
tids billedkunstundervisning. 

Med hensyn til bogens visuelle side er 
den inddelt i overskuelige kapitler med 
forskelligt tematisk indhold. Selve bo-
gen emmer af kreativitet med billeder, 
der fremmer forståelsen af øvelser, ma-
terialer og den kreative proces. 

Personligt fik jeg på én gang lyst til 
at undervise i billedkunst, og samtidig 
talte bogen til en skabertrang og lysten 
til at gå ind i et kreativt flow, som jeg 
kan huske, at jeg gjorde som barn, når 
mine hænder æltede ler, og jeg byggede 
ting op af papmaché.

Sociologi i 
 virkeligheden 
AF DANIEL NORDSTRAND  
FRANTZEN OG LASSE BAGGE-
SEN (RED.), FORLAGET COLUMBUS,  
176 SIDER, 159 KRONER.

    

“Sociologi i virkeligheden” præsen-
terer 12 undersøgelser, der er udført 
og skrevet ved sociologi-uddannelsen 
på Københavns Universitet. Forlaget 
skriver, at bogen er relevant for såvel 
nye studerende på videregående uddan-
nelser som studerende på for eksempel 
professionsuddannelser. 

Forfatterne indleder bogen med at 
fastslå, hvad sociologi efter deres me-
ning IKKE er. De mener, at sociologi er 
noget, man gør. 
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Der er ikke meget at indvende mod 
denne bog, som godt kunne blive en 
klassiker inden for billedkunstundervis-
ning. Nyd den.
 Marie Aggerbeck Christensen

it-ivrige elever og studerende sikkert 
nemt blive optaget af de spændende og 
tankevækkende emner og spørgsmål. 
Men omvendt vil andre hurtigt blive 
hægtet af. Bogen kræver nemlig en del 
forudsætninger i it-erfaring og diskus-
sioner på høje abstrakte niveauer.

Med til at supplere de meget teoreti-
serende tekstafsnit er en række vældig 
gode og relevante fotografier –plus ikke 
mindst nogle sjove og tankevækkende 
tegninger.

Med bogen får man også adgang til en 
række videoer, talrige billeder og yderli-
gere tekster – alt i glimrende kvalitet og 
yderst brugbart.

Bogen er tiltænkt lærere og ledere på 
ungdomsuddannelserne. Og for denne 
anmelder er der ingen tvivl om, at den 
vil kunne danne grundlag for en lang 
række vigtige diskussioner i lærergrup-
per og blandt ledere.

Forlaget Systime skal atter have 
megen ros for en yderst relevant bog. 
Tilsvarende fortjener Louise Opprud 
Jakobsen megen ros for at begive sig ud 
på dette abstrakte område – og slippe 
særdeles godt fra det.
 Ole Fournais

Folkestyret i arbejde 
– om Grundloven, 
magten, demokra-
tiet, de folkevalgte og 
lovgivningen
AF KAARE R. SKOU, FORLAGET FRY-
DENLUND, 384 SIDER, 299 KRONER.

    

Som underviser møder man jævnligt 
den vildfarelse hos elever og studerende, 
at for eksempel regering og Folketinget 
er det samme, eller spørgsmål som, 
hvad forskellen er mellem Grundloven 
og almindelige love.

Disse og mange andre emner tager 
denne aldeles glimrende bog op på en 
måde, så vores elever i ungdomsuddan-
nelserne bør kunne forstå og bruge det.

Den drevne og velskrivende journalist 
Kaare R. Skou fører læseren kyndigt 
gennem de talrige og ofte komplicerede 
emner som for eksempel Demokratiets 
historie og Grundloven trin for trin. 
Hertil kommer talrige fakta-bokse samt 
et fyldigt stikordsregister. Et større 
afsnit om de politiske partiers historie 
giver et vældig godt overblik, hvis elever 
for eksempel skal sammenligne partier-
nes synspunkter. 

Bogen er oplagt i Samfundsfag og 
Historie, men vil også med stor fordel 
kunne bruges i tværfaglige projekter. 
Desuden ser denne anmelder bogen som 
yderst velegnet til projekter om blandt 
andet demokrati, diktatur og parlamen-
tarisme.

Forfatteren Kaare R. Skou var gennem 
30 år politisk reporter på Christians-
borg. Derfor er bogen også gennemsyret 
af et nærmest unikt kendskab til de 
mindste detaljer om vores politiske 
forhold.

Skou skal have megen ros for sit enkle 
og letforståelige sprog. Og samtidig for-
mår han at gøre stoffet tilgængeligt på 
en dejlig u-akademisk og enkel måde. 

På trods af bogens klare og tydelige 
kvaliteter er det svært at forestille sig, 
at vores unge elever og studerende vil 
kunne kapere bogens meget kompakte 
indhold i et kort forløb. Men delt op i 
mindre dele vil det dog kunne fungere 
på allerbedste vis, og stoffet er meget 
pædagogisk inddelt.

Denne bog bør fremover være til 
rådighed for enhver underviser i sam-
fundsfag, historie og lignende, og den 
bør kunne bruges af vores elever, kursi-
ster og studerende på alle ungdomsud-
dannelser. 

Eneste anke er, at denne anmelder 
savner lidt illustrationer i en tid med så 
megen fokus på det visuelle. 
 Ole Fournais

21st Century Mindset 
– fra forandrings-
parat til forandrings-
drevet
AF LOUISE OPPRUD JAKOBSEN MED 
 BIDRAG AF PREBEN MEJER, SYSTIME, 
126 SIDER, 160 KRONER PLUS MOMS.

    

Dette er på mange måder en både besyn-
derlig og bekymringsskabende bog...

På bogens bagflap slår forlaget takten 
an med dette udsagn: »Vi står ved foden 
af den tredje teknologibølge. En bølge, 
der vil ændre, hvordan vi arbejder, lever 
og formentlig også tænker”…

Bogen henvender sig til personer, 
som nysgerrigt følger udviklingen med 
den nye opfattelse af verden omkring os 
– dens teknologier og deres betydning 
og konsekvens. Undervejs stiller forfat-
teren spændende spørgsmål som for 
eksempel: Hvordan skal vi geare os til 
det eller de nye mindset?

På relativt få sider kommer den »digi-
tale futurist«, som forfatteren præsen-
terer sig, langt omkring med kapitler 
om blandt andet Nye teknologier, Bølger 
og nøgleteknologier og Hvordan vil vi 
arbejde i fremtiden? 

Bogens noget avancerede og i høj grad 
abstrakte indhold lægger på bedste vis 
op til refleksioner om kunstig intel-
ligens, og ikke mindst hvordan vi kan 
arbejde med »Computational Thinking« 
i hverdagen.

Brugt i rette sammenhæng vil en-
kelte afsnit fint kunne indgå i en række 
emner eller i tværfaglige projekter på 
mange niveauer. Umiddelbart vil mange 
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Vær med til at  
få de unge på 
 kanten trukket ind
Har du den nyeste viden om autisme? Ved du, hvad det 
egentlig vil sige at navigere i en digital verden som sårbar 
ung – og passe på sig selv i dette minefelt? Eller ved du, 
hvordan du bedst passer på dig selv som underviser med de 

mange sårbare unge i klasselokalet?
Ellers kan du lige præcis nå at presse dig ind på et 

sæde på Uddannelsesforbundets konference ”Unge 
på kanten” i Odense Congres Center den 25.-26 
marts. Her vil du møde nogle af de største eksperter 

på området – blandt andet også de unge selv – men 
også forskere, der har den nyeste, mest spændende og 

inspirerende viden om blandt andet sygdommene, mindset-
tet hos de unge, mistrivsel, digital sårbarhed samt gode råd 
til dig som professionel underviser, vejleder eller leder. 

Så vil du vide meget mere om de udfordrende barrierer og 
vanskeligheder, de unge i denne særlige gruppe har, så tøv 
ikke med at melde dig til denne to-dages konference. 

Bonus: Du vil få viden, værktøjer og metoder med hjem, som 
du kan omsætte til dit arbejde. 

Konferencer og møder

Sidste 
øjebliks-

tilmelding

Pas på forråelsen
Negative tanker om andre, nedgørende humor, tankeløshed… 
Kender du det? 

Det var i hvert fald nogle af de faresignaler, som psykolog 
Dorthe Birkmose opdagede hos sig selv – lidt for sent. Nu har 
hun specialiseret sig i denne særlige stressform og fortæller 
andre, hvad de skal passe på, når presset bliver for stort.

Du kan høre om hendes erfaringer og hente gode råd som 
medlem af Uddannelsesforbundet på fyraftensmøder i Kø-
benhavn, Odense, Aalborg og Herning den 29. og 30. septem-
ber og den 7. og 8. oktober klokken 16.00-18.00.

Forråelse er en overlevelsesstrategi. Man gør sig hårdhudet, 
distanceret og rå for at kunne håndtere egne afmagtsfø-
lelser. Og forråelse er en risiko i arbejdet på samme måde 
som stress, moralsk stress, omsorgstræthed og sekundær 
traumatisering. Det handler alt sammen om at blive slidt af de 
psykiske belastninger. Enten i undervisningen/vejledningen 
af eleverne, i samarbejdet med 
”markante forældre”, konflikter 
med andre professionelle og 
ledelsen, bureukratiets pseu-
doarbejde eller den politiske 
reform-iver. 

På fyraftensmødet kan du 
få gode råd til at se faresigna-
lerne i øjnene, så du undgår at 
havne der selv af Dorthe Birk-
mose, der er selvstændig psykolog (cand.psych.). 

Læs artikler, hør podcasts og se fordrag på www. 
dorthebirkmose.dk.

fra
Bliv 

– opdateret på 
– inspireret til og 

– klogere på  
forbundets tilbud

Spot en diagnose
Hvis de overhovedet kommer til undervisningen, sidder 
de ofte og gemmer sig bag hoodien. De unge elever med 
diagnoser. Hvad foregår der i dem, og hvad kan du som lærer 
gøre ved det? 

Det giver vi viden om og redskaber til på kurserne ”Ung-
domsuddannelserne og diagnoserne”. Det er nu niende gang, 
vi holder disse kurser, men behovet for at få mere viden om, 

hvad der sker i denne gruppe, bliver tilsyneladende større og 
større.

Vi har fokus på udviklingsforstyrrelser, grundlæggende 
viden om autisme og ADHD samt et modul om angst. Men 
kursusrækken udvides i foråret med nye moduler om, hvad 
der er vigtigt at vide om psykiatriske diagnoser som for ek-
sempel depression, personligheds-forstyrrelser og skizofreni.

http://www.dorthebirkmose.dk
http://www.dorthebirkmose.dk
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Medlemstilbud

Medlemmer af forbundet 
optjente i 2019 i snit 
over 800 kroner via 
Forbrugsforeningen.

De medlemmer af Uddannelsesforbun-
det, der bruger deres forbundsmedlem-
skab til at være medlem af Forbrugsfor-
eningen, fik sidste år 1.350.433 kroner i 
bonus, oplyser Forbrugsforeningen.

Det svarer i gennemsnit til en bonus 
på 872 kroner per medlem. Uddan-
nelsesforbundets i alt 1.548 aktive 

Uddannelses forbundets  
medlemmer fik 1,4 mio. kr. i bonus

medlemmer handlede i 2019 for 
23.790.491 kroner. 

Forbrugsforeningen samarbejder 
med mere end 4.000 forskellige for-
retninger i mere end 150 forskellige 
brancher.

I 2019 blev blandt andet Early Birds 
75 populære restauranter, Saxo.com, 
Atlantis Rejser, Boutique Mary, Mål-
tidsboxen og bagerkæden Farumhus 
en del af butikkerne, hvor man som 
medlem af Forbrugsforeningen kan 
optjene bonus.

Invitation  
til Seniortræf 
2020 for  
LVU-seniorer
LVU-seniorer, som er en del af Ud-
dannelsesforbundets Seniorgruppe, 
afholder seniortræf og årets gene-
ralforsamling på ”Danland” i Blokhus

Praktisk info:
•   Tirsdag d. 26. og onsdag d. 27. maj 

2020
•   Prisen er 400,00 kr. og omfatter: 

eftermiddagskaffe, festmiddag 
med vin, overnatning i egen lej-
lighed, morgenbuffet, frokost og 
besøg i ”Skulpturparken i Blokhus” 
og ”Museum for Papirkunst” samt 
transport til og fra hjemstation til 
Blokhus.

•   Arrangementet afholdes hos Dan-
land i Blokhus, Høkervej 5, 9492 
Blokhus

Tilmelding senest 21. marts på 
hjemme siden: www.uddannelses-
forbundet.dk/seniorer eller via Leif 
 Hammelev tlf.: 61 50 68 27.

Se hele invitationen på hjemmesiden 
under LVU-seniorerne.

LVU-seniorer  
i Region Midt 
Praktisk info:
•   For medlemmerne i Region Midt
•   Den 31. marts kl. 11.15
•   Afholdes på Skive-Viborg HF og VUC, 

Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg
•   Kontakt Lars Lyremark, 

l.lyremark@gmail.com
•  Dagsorden ifølge vedtægterne.

DTL-seniorer 
Praktisk info:
•   For medlemmer med evt.  

ledsager
•   Den 30. juni kl. 16 – 2. juli kl. 10
•   Afholdes på Hotel Svendborg 

Centrumpladsen 1,  
5700 Svendborg

•   Kontakt Poul-Henning  Laursen, phl@
uddannelses forbundet.dk

•   Generalforsamlingen 1. juli  
kl. 9.30 er gratis for medlemmer

•   900 kr. pr. person for det fulde pro-
gram.

•   Tilmelding: senest 28. maj

Program med anvisninger vedr. tilmel-
ding og betaling er udsendt pr. brev.

Generalforsamlinger

LVU-seniorer
LVU-seniorer, som er en del af Uddan-
nelsesforbundets Seniorgruppe,
indkalder til generalforsamling på
”Danland” i Blokhus.

Praktisk info:
•   Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 14.45
•   Dagsorden ifølge vedtægterne 

(kan læses på hjemmesiden)
•   Arrangementet afholdes hos Danland 

i Blokhus, Høkervej 5, 9492 Blokhus

Find flere af Uddannelsesforbundets kurser, konferencer,  
fyraftensmøder og sektions møder og meld dig til her:  
www.uddannelses forbundet.dk/medlemmer/arrangementer/

https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/
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Medlemstilbud

Få inspiration  
til din karriere 
Både hos Lærernes a-kasse og FTFa kan du  
få hjælp til at udvikle din karriere – uanset om  
du er ledig eller i job.

Vil du gerne have sparring om din nuværende jobsituation 
og dine drømme for fremtiden? Og er du interesseret i at 
blive klogere på, hvad der står i vejen for at opfylde dine 
ønsker? Så kan du få rådgivning, hvis du er medlem af såvel 
Lærernes a-kasse som FTFa.

FTFa tilbyder
Som medlem af FTFa kan du blandt andet få hjælp til at:
•   planlægge din karriere
•   afklare spørgsmål omkring skifte af branche
•   skrive ansøgninger, skrive cv og føre jobsamtaler
•   håndtere opsigelser, stress og fyringsrunder

FTFa tilbyder også rådgivning, hvis du står uden job. Du kan 
få et sparringsmøde inden for 24 timer. Og uanset om du 
er ledig eller i job, kan du få hjælp til at blive rekrutteret via 
FTFa’s cv-bank, hvor FTFa’s rekrutteringskonsulenter finder 
kandidater til mere end 400 jobs om året. 

Lærernes a-kasse 
Som medlem af Lærerens a-kasse kan du få rådgivning af 
a-kassens 18 konsulenter. A-kassens karrierådgivning er 
rettet imod dig, hvis du:
•   har lyst til forandring i dit jobliv
•   sidder i et job og føler dig mellemfornøjet
•   er blevet ledig og er i tvivl om, i hvilken retning du skal gå
•   ikke føler, at du brænder for det, du laver
•   overvejer at skifte karriere eller job, men ikke rigtigt ved 

hvad du så skal lave
•   er i tvivl, om du har de rigtige kompetencer til et bestemt 

job
•   ikke føler, at du udnytter dit fulde potentiale

Et rådgivningsmøde hos Lærerens a-kasse varer 60 minut-
ter og kan bookes via a-kassens hjemmeside. Du kan booke 
flere møder efter behov.

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1208 København K
Tlf: 7010 0018 · Fax 3314 3955 · www.laka.dk

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1208 København K

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955
www.laka.dk

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

Vil du have en personlig samtale, 
aftaler du en tid ved at ringe på  
tlf. 7010 0018.

Du kan også sende en mail via 
hjemmesiden

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

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

Aarhus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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“Alle elever var meget 
tilfredse og sagde, at 

det var det bedste af alt,  
som vi har hørt på 
vores ekskursioner  

til København.”

KLÆD DIN KLASSE PÅ  
TIL EU-DEBATTEN
HVORDAN PÅVIRKER EU VORES HVERDAG? 
K AN EU BIDR AGE TIL L ØSNINGEN AF KLIMAKRISEN? 

I “OPLEV EUROPA” HOLDER VI SKR ÆDDERSYEDE OG  
INDDR AGENDE OPL ÆG OM EU, SÅ ELEVERNE OPDAGER,  
AT DE HAR EN HOLDNING TIL EU-POLITIK. 

BOOK TID TIL ET GRATIS OPLÆG PÅ OPLEV-EUROPA.EU

G O T H E R S G A D E  1 1 5,  1 1 2 3  K Ø B E N H AV N  K ,  W W W. O P L E V - E U R O PA . E U

“Min klasse (og jeg)  
har nu en laaangt  

bedre forståelse, og vi  
fik et supergodt indblik  

i, hvad pokker der  
foregår i EU! Tusind  

tak for det!”

EURP0002 EuropaParlamentet_Ann_Uddannelsesbladet_183x75.indd   1 30/01/2020   09.07

Din opgaveoversigt er og skal være dit værn mod 
overlæs af opgaver. Det var i hvert tilfælde intentio-
nen med opgaveoversigten. Virkeligheden har dog 
været en anden for mange lærere, siden Folketinget i 
2013 ved lov erstattede lærernes arbejdstidsaftaler 
med opgaveroversigter. 

Derfor blev det ved OK18 aftalt, at din ledelse 
forud for hvert undervisningsår skal drøfte med din 
tillidsrepræsentant, hvordan planlægning af skole-
året/arbejdsåret foregår på jeres arbejdsplads, og 
hvordan man hos jer strukturerer dialogen om opga-
veoversigten. 

Der er ikke formelle krav til opgaveoversigtens form 
og detaljering. Men husk altid på, at den skal være 
et meningsfuldt redskab for at sikre balance i dine 
arbejdsopgaver. Uddannelsesforbundet anbefaler, at 
opgaveoversigten indeholder en tidsangivelse (tids-
budget) for de større opgaver, som du forventes at 
løse indenfor din fuldtidsbeskæftigelse: Undervisning, 
forberedelse, møder, efteruddannelse, lejrskoler og 
studierejser, transport i arbejdstiden samt særlige 
funktioner på skolen. 

Har du overlæs af  
arbejdsopgaver?

Så hvis der er ubalance i din oversigt, skal der 
med opgaveoversigten på bordet kunne føres 
en meningsfuld dialog mellem dig og din leder. 
Hvis opgaverne ikke kan løses indenfor den tid, 
din ledelse melder ud, skal du bede din ledelse 
vurdere, om opgaverne skal være færre, om 
de skal løses med mindre kvalitet, eller om der 
skal gives mere tid til arbejdet – eventuelt som 
overarbejde. 

Som skrevet før, så er din ledelse er forplig-
tet til at indgå konstruktivt. Det er værd at 
have i baghovedet, at opgaveoversigten ikke er 
en ”akkordaftale”, hvor du har forpligtet dig til 
at løse alle opgaverne. 

Det er altid en god ide, at du og dine kolleger 
taler om opgaveoversigt med jeres tillidsrepræ-
sentant og arbejder med den i jeres faglig klub 
eller lokale forening på jeres skole. Og gør det i 
god tid før et nyt undervisningsår.

Jens Dam
Forhandlingschef

Et fagligt råd



FVU Start er en helt ny portal, der giver dine kursister de nødvendige 
redskaber til at blive bedre til at læse og skrive kortere tekster.  
Det sproglige fokus er hverdagsnært, og portalens forløb handler  
om situationer, kursisterne befinder sig i dagligt. Mange af opgaverne 
har fokus på ordforråd, så kursisterne kommer til at kende og blive  
i stand til at bruge mange nye ord.

FVU Start gør kursisterne klar til at kunne deltage i FVU-matematik 
eller FVU-læsning og indeholder 12 forløb, der er lige til at gå til.

Køb din adgang til portalen i dag. Gå til fvustart.ibog.gyldendal.dk.

U
D

D
0

12
0

Helt nyt materiale 
til FVU Start Få adgang 

til 12 aktuelle 
forløb

Mød os til Danmarks Læringsfestival 
d. 4.-5. marts i Bella Center, København
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1969 var året, hvor Neil Arm-
strong betrådte månen som det 
første menneske, og lønmodta-
gerne herhjemme demonstre-
rede i gaderne for en arbejdsuge 
på 40 timer. 

Måske var denne månelan-
ding i 1969 næsten lige så svær 
at forestille sig i 1900, som hvis 
man dengang havde fortalt ar-
bejdsgiverne om den arbejdstid, 
vi har i dag?   

I 1900 var en almindelig ar-
bejdsuge nemlig på 60 timer. 
Og først med overenskomsten 
i 1915 kom den ned på 56 timer 
og i 1920 på 48 timer. Her lå den 
fast til 1958, hvor der blev skåret 
en time af, og i 1960 fik arbejds-
ugen endnu et nøk nedad til 45 
timer.

Det store gennembrud i for-
hold til den arbejdstid, vi har i 
dag, kom ved overenskomstfor-

handlingerne i 1987. Her lå ar-
bejdstiden på 39 timer. Aftalen 
mellem partnere blev, at den 
blev nedsat med i alt to timer i 
løbet af en fireårig periode. 

Det vil sige, at vi i år kan fejre 
20-års jubilæum for den ar-
bejdstid, vi har nu, på 37 timer. 
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DENGANG DA...

20 år med 37 timers 
arbejdsuge
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Værsgo. Vi giver mere end

100 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er 
medejere af Lån & Spar

Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1971, book 
på lsb.dk/ufb eller  
skriv til ufb@lsb.dk

Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto   
 Du er medlem af Uddannelsesforbundet og har afsluttet 
din uddannelse. 

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

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

 Se alle vilkår på lsb.dk/medlems vilkaar. Rente satserne er 
variable og gælder pr. 9. maj 2019. 

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

Læs mere på www.lsb.dk/ufb

Bare fordi  
du er medlem  
af

Mere end 100 mio. kroner! Det får  
vores kunder tilbage i januar. Fordi de  
er medlem af en faglig organisation,  
der ejer os.

Som medlem af Uddannelsesforbundet 
kan du få personlige fordele og ekstra 
gode vilkår hos os. For eksempel 3 %  
i rente på lønkontoen. Vi synes nemlig 
også, der skal være kontante fordele  
ved fællesskaber.

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

UDD_200113_3%_100mio_210x270.indd   1 13.01.2020   12.50



ALFABETA

Nanna Ebbesen og Kamilla Hjordt Juul

                           

    
    

    
    

    
    

    

Stavning  1a er til dig som ønsker at blive en sikker staver, og 

som har dansk som andetsprog – det kan være på FVU, FGU, 

VUC eller på sprogskole. Du kan også bruge materialet i  

grundskolen.

For dig, som har dansk som andetsprog, kan udtale af danske 

ord og enkeltlyde være svært. Derfor er dette materiale lyd-

baseret. Alle ord og sætninger er indtalt og til fri download, og 

der er facit til alle opgaver. Du kan derfor arbejde selvstændigt 

med opgaverne i dit eget tempo.

www.alfabetaforlag.dk

Stavning 1a
til dansk som andetsprog

Og til alle som 

ønsker sikker 

stavning

STAV
med 

ØRENE
NYT STAVEMATERIALE TIL ALLE  
SOM HAR DANSK OG DANSK SOM  
ANDETSPROG.

For at blive bedre til at stave, er det afgørende at 
kunne udtale danske ord og enkeltlyde. Derfor er  
vores nye stavemateriale lydbaseret. Alle ord og  
sætninger er indtalt og ligger til fri download.

Kan bruges alle steder, hvor der undervises i dansk  
og dansk som andetsprog:
• FVU
• AVU
• FGU
• Sprogskoler
• Grundskoler

» SE MERE PÅ ALFABETAFORLAG.DK

UDDANBLAD_Alinea-annonce-220x215mm-PRESS.indd   1 23/01/2020   15.11
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