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Mere plads til  
den pædagogiske 
efteruddannelse
Det var en overvindelse for Peter H. Larsen at gå i 
gang med den pædagogiske diplomuddannelse, men 
han har fået stor udbytte af forløbet. Det hjalp ham, 
at der var opbakning fra ledelsen til at afprøve det 
lærte. Den opbakning oplever kun hver tredje EUD- 
og AMU-lærer, viser en evaluering. 



Huskeregler – matematisk formelsamling 
med eksempler er et opslagsværk, som 
giver hurtig hjælp til matematikken for 
kursister, der er i gang med at lære 
matematik svarende til 9. og 10. klasse 
på fx VUC og FGU.

Bogen indeholder emnerne:

•  Tal og algebra  

•  Funktioner  

•  Geometri

•  Statistik

•  Økonomi

•  Regneark

Hverdagens matematik 2 er en grundbog 
til FVU, trin 2. I bogen er der lagt vægt 
på autenticitet, og den rummer et væld 
af opgaver, som tager udgangspunkt i 
almindelige menneskers hverdag og de 
tal, man der støder på, fx: 

•  Er det rigtigt, når forretningen 
 skriver, at jeg får 20 % i rabat – 
 eller er jeg blevet snydt?

•  Hvad er moms, og hvordan 
 beregner jeg den?

•  Hvordan laver jeg mit 
 eget budget i Excel?

LÆS MERE, OG KØB BØGERNE PÅ WEBSHOP . PRAXIS.DK

NYT PÅ MATEMATIKFRONTEN

FØLGER 2020-BEKENDTGØRELSEN

BEGGE TITLER FÅS SOM PAPIRBOG OG EBOG+

NU TIL BÅDE G- OG FED-NIVEAU
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Da regeringen trådte til i juni 2019, 
var meldingen klar. Regeringen 
ville en ny vej som statslig ar-
bejdsgiver. Væk skulle styring 

gennem New Public Management. Fremover 
skulle medarbejderne møde en ny og mere 
inddragende arbejdsgiver. Moderniserings-
styrelsen blev til Medarbejder- og Kompe-
tencestyrelsen, og styrelsen blev flyttet væk 
fra Finansministeriet til Skatteministeriet. 

Men ud over navneskiftet er der så reelt 
sket andet? Det er vi gang med at teste som 
optakt til OK21. 

På de skoleområder, hvor Uddannelses-
forbundets medlemmer arbejder, har der i 
mange år været en systematisk udvikling af 
en forestillet professionalisering af ledelses-
rollen. I virkeligheden har begrebet profes-
sionalisering været cover up for en opdra-
gelse i en styringstankegang med fokus på 
effektivisering.

Der har været eksempler, hvor man tager 
sig til hovedet. Det gælder blandt andet re-
sultatlønskontrakter til lederne, hvor et øget 
undervisningstimetal hos lærerne fører til 
mere løn hos lederne. Vi har også set bespa-
relser på taxametre og midler til undervis-
ning. Og vi kender alle Lov 409, som havde 
det formål at give bedre mulighed for at 
effektivisere driften af skolerne og sikre, at 
styringen og effektiviseringen kunne foregå 
uhindret af overenskomster og lokale parts-
repræsentanter. 

Hvis man ikke tidligere har set det grote-
ske og uholdbare i den virkelighed, der har 
udviklet sig, så bør tiden under Covid-19 
have udstillet det for fuld musik.

Skoleledelserne var nødt til i foråret at 
frisætte medarbejderne. Og det virkede. 
Kreativiteten blomstrede. Lærerne syntes, 
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Lær af corona – sæt 
lærerne fri ved OK21

det var enormt hårdt, og tiden var helt util-
strækkelig; men lærerne glædede sig over 
igen at kunne udfolde deres faglighed og 
udnytte et professionelt råderum.

Det her skete kort efter, at Lærerkommis-
sionen havde afleveret dens rapport. Her 
gik nogle af pointerne præcis på, at der 
var behov for et langt større selvstændigt 
professionelt råderum til alle lærerne – og 
til den enkelte lærer, hvis undervisningen 
skal lykkes. 

Lærerkommissionen talte for behovet 
for en stærkere inddragelse af tillidsrepræ-
sentanterne. Der blev også talt for generel 
medindflydelse, som jo kræver både indsigt 
og grundige fælles drøftelser om retning 
og prioriteringer på skoleplan – ikke alene 
på ledelsesniveauet.

Der blev forhandlet en arbejdstidsaftale 
på plads for de kommunale lærere, som 
lægger sig i et samarbejdsspor, hvor ledere 
og tillidsrepræsentanter er forpligtet på at 
samarbejde. Der skal samarbejdes om prio-
riteringer og tilrettelæggelse af lærernes 
hverdag, og der lægges op til at lærerar-
bejdet sikres fleksibilitet og professionelt 
råderum.

Nu er turen kommet til staten. Her er det 
ved OK18 aftalt, at der skal ske en oversæt-
telse af den kommunale aftale med de æn-
dringer, der er nødvendige, fordi elementer 
af den kommunale aftale simpelthen ikke 
lader sig oversætte til de statslige lærer-
områder.

Det er nu – som i lige nu – at vi 
vil se, om de nye vinde, den nu-
værende regering har italesat i 
forhold til en ny tilgang til med-
arbejderne i den statslige sek-
tor, faktisk vil blæse.  Vil vores 
arbejdsgivere en ny og fælles 
vej – ikke kun i ord, men i hand-
ling?  Jeg håber det!  

 „
Vil vores arbejdsgivere  
en ny og fælles vej  
– ikke kun i ord men 
også i handling?
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 „
På nogle skoler tager ledelsen endda ini-
tiativer til, at lærernes nye læring kommer 
i spil både hos læreren selv og hos dennes 
kolleger

Morten Bay, næstformand  
i Uddannelsesforbundet, s. 12
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Trods politiske kovendinger og 
konstante ændringer i målgruppen 

har VUC tilsyneladende formået 
at stå fast på sin kerne som en 

rummelig, fleksibel second chance-
uddannelse. I hvert fald hvis man 

spørger kursisterne. 
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Hvis VUC og dets lærere skulle til 
eksamen, ville kursisterne nok 
give topkarakter. Kursisterne sy-
nes, de har fået en ekstra chance 
for uddannelse i voksenlivet, fordi 
de på VUC møder den rummelig-

hed og fleksibilitet, som de har savnet tidligere i 
ofte hårdt prøvede tilværelser og afbrudte uddan-
nelser.

– Det trådte virkelig tydeligt frem i vores under-
søgelse, og kursisterne sagde det igen og igen: Læ-
rerne på VUC sætter sig ned og forklarer tingene, 
så alle kan forstå det. Det havde kursisterne ikke 
oplevet i samme grad tidligere, siger lektor Anne 
Görlich, Center for Ungdomsforskning.

Hun er den ene forsker bag undersøgelsen ”Hvad 
er det særlige ved VUC – Kursisters erfaringer med 
læring, motivation og kulturen på VUC”, hvor kur-
sister mellem 20 og 30 år på såvel AVU, hf-enkelt-
fag som den toårige hf er blevet interviewet. Næ-

MOTIVATIONEN
VUC giver

tilbage

Kommer de videre?

Undersøgelsen fra 
Cefu viser, at en stor 
del af de kursister, 
man har talt med,  
oplever, at rummelig 
heden på VUC bidra-
ger til motivationen 
for at uddanne sig.  
Og tilsyneladende hol-
der det ved. En anden 
ny undersøgelse fra 
VUC Videnscenter vi-
ser, at hele 67 procent 
af kursisterne er i be-
skæftigelse eller vi-
dere uddannelse seks 
måneder efter AVU. 



UDDANNELSESBLADET 4/20 7

sten alle har afbrudte uddannelsesforløb bag sig – hos AVU-kursisterne 
især erhvervsuddannelser. 

Forskerne har specielt været interesseret i at undersøge, hvad den 
brede kursistgruppe så har at sige om, hvad der gør, at de på VUC hop-
per på uddannelsestoget igen, og hvad de oplever på VUC, der adskiller 
sig fra deres tidligere uddannelse, som de i stor udstrækning er droppet 
ud af.

Konstante omstillinger
VUC-institutionerne har om nogen mærket pustet fra skiftende politi-
ske vinde. Uddannelsens rod er den livslange læring, og den ene gren er 
placeret i folkeoplysningens voksenpædagogiske idealer om ligeværdig 
dialog, rummelighed og inddragelse af kursisters livserfaringer, mens 
den anden befinder sig i den strategiske arbejdsmarkedspolitik. Det vil 
sige det politiske ønske om at uddanne til det behov for kompetencer, 
der nu måtte være på arbejdsmarkedet på ethvert givent tidspunkt. 

Især det sidste har betydet store turbulenser for VUC gennem årene. 
Blandt andet har den almene voksenuddannelse AVU markant og kon-
stant skiftet målgruppe. Fra at være en ren voksenuddannelse, kom de 
unge ind med et politisk mål for, at 95 procent af en ungdomsårgang 

 „
Hun kommer også og 
hjælper, hun forklarer det 
så, ja, selv så et spædbarn 
kan følge med. 
Morten, AVU-kursist,  
citat fra Cefus undersøgelse



8 UDDANNELSESBLADET 4/20

skulle have en uddannelse. Da FGU tog de unge un-
der 25 år i 2019, blev VUC igen et tilbud for voksne.

Til trods for det har VUC ifølge undersøgelsen 
tilsyneladende formået at holde en nogenlunde 
stabil retning og bevare det, der gennem alle årene 
har været målet: at give en ny chance for en ud-
dannelse til dem, der ikke er gået den lige vej, eller 
som kommer med forskellige udfordringer.

Vi skal gøre hvad vi kan
- VUC’erne har selvfølgelig ændret sig gennem ti-
derne, men det, at VUC udspringer af en tradition 
for rummelighed og mangfoldighed, gør jo, at det 
ligesom er en del af kulturen, siger Anne Görlich 
og forklarer, at det i høj grad handler om den 
måde, man møder kursisterne på.

Tankegangen er: ”Selvfølgelig kan du også få en 
uddannelse. Nu er du her, og så skal vi gøre, hvad 
vi kan, for at få dig igennem”. 

– Og der er rigtig meget brug for tilbud til unge, 
som oplever, at det er svært at blive rummet i de 
mere ordinære uddannelsesmiljøer, slår Anne 
Görlich fast.

– Det voksenpædagogiske er en grundsten i VUC. 
Men man kan ikke opretholde en kultur, medmin-
dre der hele tiden bevidst bliver arbejdet på det. 
Så det er noget med, at det er så indlejret en del af 
tilgangen til kursisterne og noget, som man hele 
tiden via uddannelse og pædagogisk udvikling ar-
bejder med og bevarer – ellers vil kulturen ændre 
sig, siger Anne Görlich.

At få tilliden til uddannelsen igen
Noget af det, Anne Görlich har mødt i sine andre 
forskningsprojekter om unge, der har svært ved 
at gennemføre en ungdomsuddannelse, er, at de 
giver op, hvis de tilstrækkeligt mange gange ikke 
forstår det, de skal lære. De trækker sig og får ikke 
lært det, de skal, og så mister de troen på, at det 
kan lade sig gøre.

– Og det tager lang tid for dem at opbygge det, 
jeg kalder uddannelsestillid, igen. Det er tilliden 
til, at det kan lade sig gøre for dem at tage en ud-
dannelse. På VUC oplever de, at der er den her vilje 

til at sætte sig ned og forklare det til alle – uanset hvor mange gange 
de spørger. Og det gør, at de får tillid til, at det nok også skal lade sig 
gøre for dem, fortæller Anne Görlich.

Mangfoldighed – et vilkår 
I undersøgelsen skelnes der mellem den pædagogiske og sociale rum-
melighed. Mens den pædagogiske handler om, at læreren får alle med 
– både hende, der har svært ved det faglige, og ham, der har meget 
høje ambitioner – så handler den sociale rummelighed om, at der er 
en stor mangfoldighed af kursister på VUC. 

Kursisterne møder mange forskellige mennesker med forskellige 
baggrunde og livssituationer, og særligt blandt AVU-kursisterne er en 
stor andel nytilkomne indvandrere og flygtninge. Det kræver en un-

Om forskeren

 f Anne Görlich er lektor på 
Institut for Kultur og Læ-
ring, Aalborg Universitet. 
Hun har en ph.d. fra Cen-
ter for Ungdomsforskning, 
en kandidatgrad i psyko-
logi og kommunikation 
fra RUC samt en efterud-
dannelse som psykotera-
peut MPF.

 f Anne Görlich forsker pri-
mært i udsatte og sårbare 
unge uden for uddannel-
sessystemet og beskæf-
tiger sig med forsknings-
projekter, der undersø-
ger og evaluerer tiltag, der 
kan hjælpe de unge til at 
starte og gennemføre en 
uddannelse.

 f Er derudover medlem 
af Mønsterbryderudval-
get i Frederiksberg Kom-
mune, Nordisk Forsker-
netværk for unge i risiko 
samt medlem af Netværk 
om unge i socialpsykiatri-
en og associate i The Taos 
Institute.



derviser, der kan skabe den nødvendige differentierede undervisning, 
men også opbakning blandt de øvrige kursister.

– Det skal siges, at dem, der deltog i fokusgruppeinterviews, er de 
mest positive kursister og dem, der måske har størst overskud til at 
komme og fortælle om deres oplevelser. Men blandt dem var der en 
stor gensidig respekt. De havde – nok især i forhold til flygtninge – 
den med, at ”vildt, hvad du har været igennem. Og nu er du her”, for-
tæller Anne Görlich. 

Anne Görlich oplevede kursisterne med anden etnisk baggrund som 
meget målrettede i forhold til, at de bare ville have en uddannelse, så 
de kunne få et arbejde og en almindelig tilværelse. Der var nogle af de 
yngre flygtninge, som havde fravalgt FGU og insisterede på at gå på 
VUC. De havde valgt at tage et deltidsjob for på den måde at få dispen-
sation for alderskravet om at gå på VUC. 

– Så de var lidt pressede med deltidsjob, uddannelse og et sprog, 
som ikke var deres førstesprog, siger hun.

De vil gøre det bedre
I undersøgelsen er repræsentanter for alle tre grupper af kursister på 
VUC blevet spurgt. Det vil sige kursister, der tager AVU-kursister og 
hf-enkeltfag og de kursister, der tager den toårige hf. Og selv om der 
er forskelle – for eksempel er AVU-kursisterne generelt ældre, og en 
fjerdedel af dem har familier – er der også mange fællestræk. 

Blandt fællestrækkene er motivationen for at gå på VUC og møn-
sterbrydning.

– De kommer fra familier, hvor deres forældre – som de selv siger 
– ikke har gjort det skidegodt. Og de vil gerne gøre det bedre. Dermed 
har de nogle ambitioner med deres uddannelse, siger Anne Görlich.

Ifølge hende kommer en del fra andre lande, og de fleste af dem er 
over 25 år. For denne gruppe er det særligt vigtigt, at VUC tilbyder et 
læringsmiljø, hvor der tages højde for deres udfordringer. Men det er 
også vigtigt, at der er et godt socialt sammenhold.

Andre kursister motiveres af, at de kan få balance i deres liv – det vil 
sige, at de kan tage uddannelse samtidig med at have familie. I denne 
gruppe værdsætter man, at der er undervisning, hvor man arbejder 
praktisk med faget og er aktiv.

Jeg skal bare have en uddannelse 
De mere udfordrede unge i uddannelsessystemet er motiveret af, at 
de skal have en uddannelse for at klare fremtiden. Det er måske mere 
udtalt for AVU-kursisterne, mener Anne Görlich. 

– Da AVU retter sig mod et niveau i uddannelsessystemet, som er 
basic, vil nødvendigheden være mere til stede her: De bliver motiveret 
af, at det er nødvendigt at få en uddannelse. Det kan skyldes, at de 
ved, at det er svært at skabe sig en tilværelse med ufaglært arbejde 

 „
I folkeskolen fik jeg altid 

at vide, jeg var en idiot, og 
jeg skulle bare klare mig 

selv. Sådan er det ikke 
her. 

Lars, AVU-kursist, citat fra Cefus 
undersøgelse

VUC’s skiftende målgrupper 
En mulighed for voksnes 
Ideen om livslang læring som både oplysningsprojekt og 
kompetenceudvikling blev skabt for at komme det sti-
gende behov for kvalificeret arbejdskraft i møde i indu-
strisektor i årene efter Anden Verdenskrig. I 1958 ud-
møntede det sig i den tekniske forberedelseseksamen, 
som oplysningsforbundenes aftenskoler tog sig af. Det 
betød, at folkeoplysningens idégrundlag blev en del af 
VUC. I 1978 blev forberedelseskurser en formel del af 
det samlede uddannelsessystem – og en stor succes for 
voksne, der hermed kunne tage en 8. eller 9. klasse se-
nere i livet. 

Uddannelserne blev for alvor til voksenuddannelser, da de 
blev frigjort fra folkeskolens bestemmelser og materialer. 
Det skete i 1984.

De unge kommer på VUC
I 1990’erne kom den aktiv beskæftigelsespolitik, hvor  
ledige kunne eller skulle uddanne sig. Her kom også et 
politisk mål om 95 procent af alle unge skulle gennem-
føre en ungdomsuddannelse. Det betød et stort rykind af 
unge på VUC, der blev intensiveret med kontakthjælps-
reformen fra 2014. Her kom der krav om, at unge under 
30 uden erhvervskompetencegivende uddannelse skulle 
have et såkaldt uddannelsespålæg. 

De meget voksne falder fra 
 I 2014 trådte endelig den såkaldte genopretningspakke 
i kraft. Det var den daværende regerings plan for at gen-
oprette økonomien efter finanskrisen. Her blev indført 
deltagerbetaling for pensionister, efterlønnere og folk 
med en videregående uddannelse. Det betød alt i alt, at 
aldersgennemsnittet faldt markant på VUC. 

I 2015 blev der indført karakterkrav for optagelse på  
erhvervsuddannelserne, hvor VUC blev en central del i 
forhold til at tilbyde kurser på AVU specifikt til unge,  
der ikke kan komme ind på en erhvervsuddannelse. 

Igen de voksnes uddannelsescenter
 I 2019 trådte så FGU-reformen i kraft. Herefter skul-
le alle kursister under 25 år på AVU, FVU og OBU (ord-
blindeundervisning) i princippet til FGU, og i hovedtræk 
skal de over 25-årige tage disse uddannelser og kurser 
på VUC. 

Kilder: ”Det særlige ved VUC”-undersøgelsen fra Cefu samt tidligere 
forstand Erling Klinkbys bog ”Historien om VUC”.

livet igennem. Nogle af dem har også haft et mis-
brug, som de er kommet ud af, og hvor de gerne vil 
videre med deres liv, forklarer Anne Görlich.

– De kursister siger, de kommer, fordi de skal. 
Men i virkeligheden genvinder de måske undervejs 
motivationen for at få en uddannelse på grund af 
den rummelighed, de finder på VUC. Så det er dob-
belt: Det er en nødvendighed, men de bliver faktisk 
glade for uddannelsen og fortalte i interviewene 
løs om for eksempel underviseren og de andre kur-
sister, gengiver lektoren. 

UDDANNELSESBLADET 4/20 9
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Når du har været i nær kontakt 
med en corona-smittet
Hvis en af dine kursister eller kol-
leger er blevet testet positiv med 
COVID-19, kan det være en god 
idé at finde ud af, om du har væ-
ret i nær kontakt med vedkom-
mende. Som nær kontakt kan du 
nemlig ikke vide, om du er smit-
tet, før du er blevet testet. 

Første spørgsmål er dog, hvad 
nær kontakt egentlig vil sige i den 
sammenhæng:

Man bliver opfattet som en 
nær kontakt, hvis man har væ
ret sammen med en person op til 
48 timer før og 48 timer efter, at 
personen har coronasymptomer
De tre mest sandsynlige årsa-
ger til, at du i dit arbejde som 

underviser, vejleder eller konsu-
lent kan være en nær kontakt er, 
når du: 
•  har stået ansigt til ansigt med 

en person i mindst 15 minutter 
inden for en meter. 

•  har været tættere end to me
ter på en person i et lukket rum 
med dårlig udluftning i mindst 
15 minutter.

•  Har været tættere end to meter 
på en person i situationer med 
fysisk anstrengelse, råb eller 
sang i mindst 15 minutter.

•  har været i fysisk kontakt med 
en person – for eksempel givet 
et kram.
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•  har ubeskyttet været i direkte kon
takt med smittefarlige sekreter fra 
en smittet – for eksempel snot. 
Desuden betragtes du som nær 

kontakt, hvis du: 
•  bor sammen med en person, som er 

testet positiv for COVID-19.
•  har deltaget i pleje af en person med 

COVID-19 uden at bære værnemidler 
Ifølge sundhedsmyndighederne er 

opsporing afgørende for at få brudt 
smittekæder. Når en person bliver 
smittet, forsøger myndighederne at 
kortlægge og opspore den smittedes 
nære kontakter. Du skal dog også selv 
handle, hvis du er nær kontakt til en 
smittet og endnu ikke er blevet kon
taktet. 

3. Bliver du testet negativ 
Husk at få to test – også selv om første 
test er negativ. Der skal gå mindst fire 
dage mellem de to tests. 

1. Isoler dig 
Gå i isolation, som 
om du var smittet 
med coronavirus. 
Bliv hjemme – også 
fra arbejde og ind-
køb. Undgå fysisk 
kontakt med andre 
– undgå helst også 
dem, du bor sam-
men med.

2. Ring om test og vejledning 
Som nær kontakt kan du ringe  
70 20 02 33 og taste 2 for at  
afklare, hvilke dage du skal  
testes. Bestil derefter tid på  
coronaprover.dk. 

4. Bliver du testet positiv
Bliver du testet positiv, skal du i sel-
visolation. Hvis du har fået konsta-
teret COVID-19 og ikke har symp-
tomer, så skal du forblive isoleret i 
syv dage. Hvis du har symptomer, så 
skal du være isoleret indtil 48 timer 
efter isolationens ophør.

  
FÅ TJEK PÅ

g
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MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin

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

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

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

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

Supplerende materialer:

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

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

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

   Mayanna J. Riis
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Lærere 
får sjældent 
sparring på 
diplomforløb 

Knap to ud af tre af erhvervsskole- og AMU-lærerne 
har ikke drøftet udbyttet af deres pædagogiske 
efteruddannelse med deres ledelse, viser evaluering.
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N år man skal til at bruge de pædagogiske 
redskaber, man har lært på et kursus, i 
sin egen undervisning, er det afgørende, 
at man får de fornødne rammer stillet til 
rådighed af sin ledelse.

Men det er tilsyneladende langt fra 
tilfældet på alle erhvervsuddannelser, 

der sender deres lærere på pædagogisk efteruddannelse. Den 
samme situation gør sig gældende på AMU.

Det viser en evaluering blandt kursister på Diplomuddan-
nelse i Erhvervsrettet Pædagogik (DEP) eller det tilsvarende 
suppleringskursus på 10 ECTS-point. Evalueringen er gennem-
ført af Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), der er en 
af landets største udbydere af DEP’en,

I evalueringen svarer 63,1 procent af lærerne, at de ikke har 
drøftet deres udbytte af forløbet med ledelsen.

Ledelserne skal skabe rammerne
– Hele ideen med, at lærerne skal have den her kompetenceudvikling, er, at de skal styrke 
deres undervisning. Skal de det, skal de arbejde med den ude i praksis. Og for at gøre det 
skal de understøttes af de rammer, de arbejder under, påpeger Christina Hartmann Niel-
sen, specialkonsulent ved NCE.

Ledelserne skal ifølge hende derfor gøre det muligt for lærerne at prøve deres nye vi-
den af i virkeligheden. 

Derfor skal du læse om DEP’en

Til nytår skal alle erhvervsskole- og 
AMU-lærere ansat før 2010 have 
taget en pædagogisk efteruddan-
nelse. Det blev sat som et krav i re-
formen af erhvervsuddannelserne, 
der trådte i kraft i 2015. Derfor ser 
Uddannelsesbladet på, hvad lærer-
ne har fået ud af den efteruddan-
nelse, de har fået, og hvad skolerne 
kan gøre, for at lærernes nye pæ-
dagogiske viden bliver brugt bedst 
muligt.
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Lærere 
får sjældent 
sparring på 
diplomforløb 

– Og som minimum skal deres nærmeste 
leder være klar over, hvad lærerne arbejder 
på, og hvorfor de gør det, pointerer Chri-
stina Hartmann Nielsen.

Store forskelle skolerne imellem
EUD- og AMU-lærerne skal tage en pædago-
gisk efteruddannelse for at kunne undervise 
bedst muligt. Der er dog ikke krav om, at 

Ved at give lærerne pædagogiske værktøjer får 
lærerne et arbejdsmiljø, hvor de kan udveksle 

faglighed på tværs af deres håndværksfag, 
mens eleverne får større udbytte af undervis-

ningen. påpeger Uddannelsesforbundet. 

NCE’s evaluering

Til et spørgsmål om, hvorvidt de ad-
spurgte EUD- og AMU-lærere har 
drøftet udbyttet af deres DEP eller 

det tilsvarende DEP-modul med de-
res ledelse, svarer:

63,1%
nej

31,5%
ja

5,4%
ved ikke

Nationalt Center for Erhvervspæda-
gogik har spurgt 250 af sine kursi-

ster, hvoraf 129 har svaret.

skolerne skal afsætte res-
sourcer til, at der arbejdes 
med det lærte.

– Der er enorm stor forskel 
på, hvordan skolerne griber 
det an. Nogle prioriterer det 
rigtigt højt. Andre ser DEP’en 
som noget, der skal sættes 
flueben ved, så man har op-
fyldt sine forpligtigelser. Men 
lærerne skal have den her 

efteruddannelse, så de kan bedrive bedst mulig undervis-
ning, understreger Christina Hartmann Nielsen.

Nationalt Center for Erhvervspædagogik har siden 
januar 2020 arbejdet med at styrke DEP’ens kobling til læ-
rernes praksis. Det sker blandt andet ved, at lærerne forud 
for uddannelsen skal drøfte en problemstilling fra deres 
egen skole med deres pædagogiske vejleder og nærmeste 
leder. NCE overvejer desuden at gøre ledelsessparring til 
et særligt fokusområde i 2021. 
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Nyansatte lærere på erhvervsuddannelserne og 
hos AMU-udbyderne kommer ofte direkte fra en 
ansættelse hos eksempelvis en håndværksmester 
eller i en butik. 

Af den grund kan de naturligt nok mangle de pædagogiske 
værktøjer, de skal bruge i faget som lærer. Men de værktøjer 
skal en Diplomuddannelse i Erhvervsrettet Pædagogik (DEP) 
eller et supplerende DEP-modul forsyne faglærerne med. 

– I takt med at mine kolleger får taget DEP’en, bliver vi 
bedre til at sparre med hinanden – hvordan man skal takle 
undervisningen, og hvad god planlægning af undervisning 
er. Det er interessant og rigtig vigtigt, fortæller Peter H. 
Larsen, der er faglærer og instruktør ved Roskilde Tekniske 
Skole.

Og netop redskaberne til at sparre med lærer-kollegerne 
om pædagogik og didaktik er ifølge Uddannelsesforbundet 
en af de helt store gevinster ved DEP’en.

Hvis ledelserne på 
erhvervsskoler og AMU-
centre gør en indsats for 
at støtte læreren bedst 
muligt i deres pædagogiske 
uddannelse, vil det være 
med til at løfte både 
lærernes arbejdsmiljø og 
elevernes læringsmiljø. 
Sådan lyder anbefalingen 
fra Uddannelsesforbundet.

Hvad er DEP og  
kompetenceløftet?

 f Siden 2010 har det været et krav, 
at nyansatte lærere skal have er-
hvervspædagogiske kompetencer 
svarende til mindst en gennemført 
Diplomuddannelse i Erhvervsret-
tet Pædagogik (DEP). Med den er-
hvervsskolereform, som blev ind-
gået i 2014 og trådte i kraft i 2015, 
blev dette krav gjort permanent. 

 f Lærere, der allerede har taget en 
erhvervspædagogisk uddannelse 
inden 2010, behøver ikke at tage 
en hel DEP, men skal dog gennem-
føre et DEP-modul på 10 ECTS-
point. Dette kompetenceløft skul-
le oprindeligt have været udmøn-
tet med udgangen af 2019, men i 
2019 fik skolerne mulighed for en 
forlængelse til udgangen af 2020. 
Dermed skal alle lærere ansat in-
den 2010 have taget modulet inden 
årets udløb.

Uddannelsesforbundet:
Ledelserne 
må løfte 
deres ansvar 
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Sådan gør de på Roskilde Tekniske Skole
Læs hele artiklen om, hvad Peter H. Larsen 
har taget med sig fra sin DEP, og hvordan  
de pædagogiske kompetenceløft gribes  
an på Roskilde Tekniske Skole på  
Uddannelsesbladet.dk/dep

Peter H. Larsen er også glad for, at han  
undervejs i sin efteruddannelse har haft  
mulighed for at sparre med sin pædagogiske 
vejleder om, hvad han kan bruge sin nyer-
hvervede kunnen til. 

Ifølge Trine Juul Røttig, pædagogisk chef  
ved Roskilde Tekniske Skole, arbejder man  
på skolen med at skabe en bredere lærings-
kultur i stedet for at se DEP’en som en en-
keltstående begivenhed. 

– Vi prøver at sætte det i system og arbejde 
med et før, et under og et efter-perspektiv på 
DEP-uddannelsen, fortæller hun. 

– Ved at uddanne lærerne til at gøre deres undervisning mere spæn-
dende og lærerig, bliver både lærere og elever gladere, og frafaldet falder. 
Lærerne får et arbejdsmiljø, hvor de kan tale fagligt sammen og samtidig 
udveksle faglighed på tværs af deres håndværksfag, og eleverne får større 
udbytte af undervisningen, når lærerne kan differentiere undervisningen 
til de forskellige elever, påpeger næstformand for Uddannelsesforbundet 
Morten Bay.

En evaluering fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) viser 
da også, at 71,5 procent af lærerne har drøftet udbyttet med deres kolleger. 

– Men det er ikke nok at tale pædagogik med kollegerne. At udvikle nye 
undervisningsforløb og didaktik kræver, at man får lov at prøve det af og 
får rum til at reflektere over det, fastslår Christina Hartmann Nielsen, som 
er specialkonsulent ved NCE.

Ledelserne har afgørende ansvar
For at lærerne for alvor får lært at bruge de redskaber, de får med sig hjem 
fra de pædagogiske kurser, er det dog ifølge Morten Bay afgørende, at de 
får stillet de rigtige rammer til rådighed. Ikke mindst i form af tid til ud-
dannelse og pædagogisk vejledning ude på skolerne.

Derfor bekymrer det Uddannelsesforbundet, at evalueringen fra NCE 
viser, at knap to ud af tre af lærerne, NCE har haft på kursusbænken i for-
året, ikke oplever, at de får drøftet deres pædagogiske efteruddannelse med 
deres ledelse.

– Det er en fælles opgave for os alle sammen at støtte lærerne i at få taget 
deres pædagogiske efteruddannelse og se på, hvordan de kan bruge deres 
nye kompetencer ude på skolerne. Der er ledelserne nøglen, påpeger Morten 
Bay.

Næstformanden understreger dog, at landets erhvervsuddannelser gri-
ber efteruddannelsen af deres lærere meget forskelligt an. Han henviser til 
en undersøgelse, som Uddannelsesforbundet har foretaget i form af inter-
views af 31 lærere. 

– Den viser, at man i den ene ende af spektret på nogle skoler i høj grad 
har overladt det til lærerne selv at få taget den pæ-
dagogiske efteruddannelser, forklarer Morten Bay og 
uddyber:

– I den anden ende af spektret ser vi skoler, der 
giver lærerne vejledning, hjælp og støtte. De skoler 
følger op på opkvalificeringen, og når lærerne har 
skrevet deres opgaver, bliver de præsenteret for det 
øvrige lærerkorps. Og på nogle skoler tager ledelsen 
endda initiativ til, at lærernes nye læring kommer i 
spil både hos læreren selv og hos dennes kolleger.

Lederne kan ikke genkende billedet
Hos erhvervsskolernes lederorganisation DEG påpe-
ger man, at der kan være en del usikkerhed forbun-
det med NCE’s evaluering.

Det fremgår for eksempel ikke, om lærerne savner 

Pædagogisk chef ved Roskilde Tekni-
ske Skole Trine Juul Røttig sørger for, 
at faglærere som Peter H. Larsen er i 
tæt dialog deres pædagogiske vejle-
dere om deres DEP – selvfølgelig på 

behørig fysisk afstand.
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sparring fra den øverste ledelse eller deres 
nærmeste ledere. Samtidig bemærker leder-
organisationen, at ledelserne har MUS-sam-
taler med medarbejderne en gang om året.

– Hos os for eksempel diskuterer vi i le-
delsen kompetencestrategien en gang om 
året, hvorefter vi taler om kompetencer med 
medarbejderne ude i afdelingerne. Så der 
er der jo en dialog, og jeg er derfor ikke helt 
sikker på, at billedet er korrekt set over et år, 
siger Hans Chr. Jeppesen, som er formand 
for HR og økonomiudvalget i DEG og til dag-
ligt direktør for EUC Nordvest. 

DEG: Lærerne har også selv et ansvar
Han hæfter sig desuden ved, at en ledelse 
ikke kan sende en medarbejder på efterud-

dannelse i flere uger, uden at de planlægger 
det sammen.

– Så vil det også være helt naturligt, at læ-
reren efterfølgende retter henvendelse til sin 
leder, hvis læreren har noget, han eller hun 
gerne vil drøfte, mener Hans Chr. Jeppesen.

Læreren har efter hans mening altså også 
selv et ansvar for at vende sin efteruddan-
nelse, hvis læreren mener, at der er behov for 
det.

– Men derfor har ledelserne efter min me-
ning selvfølgelig også et ansvar for at drøfte 
medarbejdernes kompetenceudvikling 
mindst en gang om året, påpeger Hans Chr. 
Jeppesen.

Forbundet: Ministeriet bør føre tilsyn
Hos Uddannelsesforbundet efterlyser man, 
at Børne- og Undervisningsministeriet tjek-
ker kvaliteten af de pædagogiske efteruddan-
nelser. 

– Med de mange millioner, man bruger på 
det her, så undrer og bekymrer det mig, at 
ministeriet ikke laver et løbende kvalitetstjek 
af, hvordan det går med opkvalificeringen, 
hvad lærerne og skolerne får ud af det, og 
hvad eleverne får ud af det, siger Morten Bay.

Det bør ministeriet efter hans mening tage 
ansvar for – også selv om erhvervsskolerne 
er selvejende institutioner.

– Ministeriet har jo en forpligtigelse til at 
følge med i, at skolernes undervisning har en 
vis kvalitet, ligesom det skal sikre, at bekendt-
gørelserne bliver overholdt, påpeger Morten 
Bay.

DEG: Tidsrum bør skrues op
Hos lederorganisationen DEG hilser man et 
tilsyn med DEP’en velkommen.

Men her ser man dog hellere, at Børne- og 
Undervisningsministeriet revurderer, at 
DEP’en skal gennemføres inden for fire år. 

– Vi ved, at der er folk, der siger nej til at blive ansat hos os, når de hører 
om det krav. Tager du for eksempel en murer, som er fantastisk dygtig til 
murerfaget, så mangler vedkommende typisk fag på gymnasialt niveau, som 
han/hun så må tage i sin fritid. Så når vedkommende skal bruge et eller to år 
på det, inden han eller hun kan gå i gang med selve DEP’en, kan DEP’en ikke 
nås på fire år, forklarer Hans Chr. Jeppesen.

DEG efterlyser derfor, at ministeriet skruer gennemførelsestiden op fra 
fire til fem år.

I Roskilde arbejdes der med læringskultur
Tilbage på Roskilde Tekniske Skole er Peter H. Larsen glad for, at han nåede 
at arbejde et år som underviser, inden han startede på DEP’en. 

– Jeg havde nået at prøve nogle ting af, og det kunne jeg bruge i DEP’en. 
Alle opgaver på mit DEP-forløb har været praksisnære udfordringer, jeg har 
haft i min undervisning, fortæller faglæreren. 
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På baggrund af en undersøgelse, som 
Uddannelsesforbundet har foretaget 
med fokusgruppeinterviews med 31 læ
rere, har forbundet samlet fem anbe
falinger til erhvervsskolerne og AMU
udbyderne.

Forbered 
lærerne 
For en del af lærerne er det nyt 
land selv at skulle tilbage på 
skolebænken. Derfor gør det 
en stor forskel at forventnings
afstemme og systematisere et 
netværk af mere erfarne kolle
ger, som kan vejlede før, under 
og efter uddannelsen.

3

Fem gode 
råd fra 
forbundet

Glem ikke  
udbyttet 
Der er meget at vinde ved læ
rernes pædagogiske kompe
tenceudvikling. Lærerne bruger 
deres egen praksis som lærer 
som afsæt for deres erhvervs
pædagogiske uddannelse. Så 
der vil uden tvivl være meget 
at hente i forhold til at udvælge 
og igangsætte relevante udvik
lingsopgaver på skolen.

5

Vis 
interesse 
Oprigtig interesse fra ledelsens 
side i forhold til den enkeltes 
lærers kompetenceudvikling er 
med til at sikre, at læreren op
lever, at det er meningsgivende 
at bruge tid, kræfter og res
sourcer på pædagogisk efter
uddannelse. Læs gerne den af
sluttende opgave, og husk også 
løbende at spørge til, hvordan 
det går med uddannelsen. 

4

Faglige  
kollega- 
skaber 
Faglige vidensdelingsmøder for 
lærerne bør sættes i system, 
hvis lærernes kompetenceløft 
skal sætte sig spor i dem og 
på skolen. På møderne kan læ
rerne med afsæt i et fælles pæ
dagogisk sprog folde sig ud og 
sparre om aktuelle pædagogi
ske problemstillinger på skolen.

2

Tid og ro  
Lærerne skal have den 
nødvendige tid til at forberede 
sig til efteruddannelse. 
På deltidsforløbene er det 
desuden afgørende, at skolens 
skemalægning tager højde for, 
hvornår den enkelte lærer er 
af sted på uddannelse. Ellers 
bliver resultatet, at lærerne 
ikke kan følge undervisningen 
på DEP’en. 

1
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FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN

De færreste STU-
elever ender i job 
eller uddannelse
Det er de færreste unge, som har gennem-
ført den Særligt Tilrettelagte Ungdomsud-
dannelse (STU), der kommer videre i uddan-
nelse eller job i den nærmeste tid, efter at de 
har afsluttet STU’en. Det viser en analyse, 
som konsulenthuset Højbjerre Brauer Schultz 
har foretaget for Foreningsfællesskabet Li-
geværd. Det er således seks ud af hundrede 
unge, der har færdiggjort STU, som er kom-
met videre i enten en anden uddannelse el-
ler job ugen efter, mens det efter fire år er 24 
procent. De unge, der kommer videre, ender 
hovedsageligt på arbejdsmarkedet, idet ande-
len af unge, som er kommet i uddannelse, lig-
ger på tre-fire procent – også efter fire år.

Uddannelse vigtigt 
redskab i indsats for 
beskæftigelse
Kommer ledige i uddannelse, får de større til-
knytning til arbejdsmarkedet. Det viser seks 
ud af ti resultater i en såkaldt metaanalyse 
baseret på mere end 100 studier fra ind- og 
udland, som Metrica har gennemgået for Sty-
relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I 
studierne er der ingen systematiske og sig-
nifikante forskelle på effekten af indsatsen 
uagtet eksempelvis køn, alder eller etnicitet. 
Men i de danske studier er der færre positive 
effekter end i de øvrige lande, herunder Sve-
rige og Tyskland. En årsag kan ifølge Metrica 
være, at man i Danmark har en særlig intensiv 
grundindsats.

Mindre snyd blandt 
børn der afgiver løfte
Børn, der lover ikke at snyde, snyder tilsyne-
ladende også mindre – også selv om det ikke 
er muligt at afsløre, om de rent faktisk sny-
der. Det viser en række forsøg, som forskere 
fra University of Plymouth har udført blandt 
640 14-årige. I et af forsøgene skulle børnene 
tænke på et sted i en æske med 16 terninger. 
Jo højere tal på terningen tættest på stedet, 
barnet havde tænkt på, desto højere score. 
Dermed var det nemt at lyve sig til flere point. 
Men det misbrugte langt fra alle børn altså. 
Forskerne målte børnenes ærlighed ved at 
sammenligne deres hævdede resultater, med 
hvad der statistisk kunne forventes.

Undervisning på 
EUD ikke styrket 
oven på reform
Erhvervsuddannelserne kan fortsat blive 
langt bedre til at tilrettelægge og gennemføre 
deres undervisning, ligesom de stadig har 
noget vej igen, når det gælder om at skabe 
mere attraktive uddannelsesmiljøer for både 
unge og voksne. Det viser den femte af i alt 
seks rapporter fra et følgeforskningsprogram 
til reformen af erhvervsuddannelserne, der 
blev vedtaget i 2015. Ifølge rapporten har er-
hvervsuddannelserne primært arbejdet med 
de strukturelle elementer i reformen, herun-
der de nye adgangs- og optagelsesprocedu-
rer og den nye struktur med to frem for ét 
grundforløb.
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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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Forsikring

Sammenhold
betaler sig

79 kr./md.

Bilpleje  
– din bil fortjener det 
Hold din bil i topform med Bilpleje

Du får:
    En månedlig bilvask
    Hjulskift to gange om året
    Hjulopbevaring hele året
    Halvårligt sæsontjek

 – et tilbud til dig med bilforsikring i TJM Forsikring

Køb på tjm-forsikring.dk/bilpleje



Fotoet er fra 1969, hvor Tjene
stemandskommissionen skulle 
komme med et bud på lønstruk
turen blandt offentligt ansatte, og 
hvor der var debat om og demon
strationer for blandt andet ligeløn 
for de forskellige faggrupper. Men 
helt tilbage i 1917 var det de kvin
delige lærere, der måtte på bar
rikaderne. 

Det er måske værd at huske i 
nutidens debat om sexisme og li
gestilling, at der også dengang var 
voldsom kamp i lærerkredse om 

ligeløn. Sindene i den mandlige del 
af skoleverden var i kog, da kom
munelærerinde Anne Bruun i 1898 
fremsatte et krav om lige løn for 
lige arbejde.

I 1915 – samme år, som kvin
derne fik valgret – formulerede 
Danmarks Lærerforening princip
perne for en lønreform. Her blev 
det nu fastslået, at lærere og 
lærerinder skulle sikres samme 
levefod. Det skabte igen voldsomt 
røre. De delegerede til mødet, der 
skulle tage stilling, og som hoved

sageligt bestod af mænd, stod i kø 
for at udtrykke deres mishag med 
forslaget. 

Men denne udvikling blev 
overhalet af Den Store Lønnings
kommission, der blev nedsat af 
Rigsdagen i 1917. Her gik et flertal 
af kommissionens medlemmer ind 
for ligelønsprincippet, der herefter 
blev indskrevet i Tjenestemands
loven. 

DENGANG DA...
A

F 
D

O
R

TH
E 

P
LE

C
H

IN
G

E
R

 /
 F

O
TO

: R
IT

ZA
U

 S
C

A
N

P
IX

De måtte kæmpe for ligeløn

Kilder: Historiske artikler, som Danmarks 
Lærerforening udgav i forbindelse med sit 
125 år jubilæum.
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Til din undervisning 
i dansk som 
andetsprog 

Er du klar til en ny start? Det er vi! På gyldendal-uddannelse.dk 
finder du inspirerende materialer til både den analoge og digitale 
undervisning på alle danskuddannelser. Ovenfor ser du et udvalg 
af vores mest populære bøger.

Køb på 
gu.dk
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Din løn  
i coronaens 

tid

Er der overhovedet 
noget at forhandle 

om for de offentligt 
ansatte i en tid, hvor 

landets økonomi 
vånder sig under 

coronaen? Det giver en 
arbejdsmarkedsforsker, 

den nuværende 
chefforhandler og en 

tidligere topforhandler 
deres bud på her. 
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A lle overenskomstforhandlinger 
indeholder deres egne udfordrin-
ger. De bliver altid kaldt ”særdeles 
svære” eller ”meget vanskelige”. 
Men de offentlige overenskomster 
i 2021 (OK21) tager nok alligevel 
prisen for udfordringer: Der skal 

forhandles midt i en pandemi og deraf følgende verdens-
omspændende økonomisk krise, samtidig med at USA 
er splittet efter et tæt præsidentvalg, og Europa stadig 
skal genfinde sig selv efter brexit. Alt sammen forhold, 
som kan gå hårdt ud over en lille åben økonomi som den 
danske. 

Dermed er det også rimeligt sikkert, at den økonomi-
ske ramme, de offentligt ansatte kan forhandle løn inden 
for, er smal denne gang. Spørgsmålet er, hvor smal den 
bliver, og i hvor lang tid smalhalsen vil vare. 

Ikke som finanskrisen
Næste års OK-forhandlinger adskiller sig samtidig fra 
overenskomstforhandlingerne i 2008, hvor finanskri-
sen brød ud. Her fik de offentligt ansatte et vældig godt 
økonomisk resultat – men det var også først efter OK-
forhandlingerne, at finanskrisen for alvor ramte. 

– Nu står vi midt i en ny krise. Vi ved, den er der, vi 
ved bare ikke, hvordan den kommer til at se ud. Og den 
usikkerhed præger forhandlingerne, fortæller Nana 
Wesley Hansen, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved 
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisati-
onsstudier.

Hun, nuværende chefforhandler på det statslige 
område Rita Claumarch Bundgaard og tidligere topfor-
handler på det kommunale område Dennis Kristensen 
er enige om, at øvelsen denne gang bliver at ramme et 
svært punkt mellem forbedringer, som de offentligt 
ansatte kan stemme ja til, og hensyn til den situation, 
landet er i. 

COVID-19 skygger
Den nye chefforhandler for de statsansatte fra CFU, Rita 
Claumarch Bundgaard – der også er formand for HK/Stat 
og Offentligt ansattes Organisationers statslige forhand-
lingsområde – er dog ikke i tvivl om, at der på trods af 
rigets tilstand er noget at forhandle hjem. For, som hun 
siger:

– Det at overenskomstforny en aftale er noget, vi gør, 

gerne vil og skal gøre – uanset hvordan verden ellers ser 
ud. Og alle overenskomstforhandlinger indeholder jo de-
res egne udfordringer.

Som eksempler peger hun på den finansielle krise, der 
prægede forhandlingerne ved OK11, og de mere indholds-
mæssige udfordringer, som blandt andet lærerarbejdsti-
den ved OK18 gav.

– Men der er ingen tvivl om, at corona eller COVID-19 
kommer til at skygge både i forhold til økonomi, ind-
holdselementer og hele praktikken denne gang: Kan vi 
overhovedet være i samme lokale, når der skal forhand-
les? spørger hun. 

Omvendt skal der ikke herske tvivl om, at CFU er ”am-
bitiøse på medlemmernes vegne”.

– Det skal vi være. Vi skal sikre resultater, der giver 
medlemmerne gode vilkår og kan være med til at udvikle 
de offentlige arbejdspladser. Men vi skal også være rea-
lister. Så når vi ved, at økonomien er usikker, men ikke 
hvor længe den kan blive ved at være det, står vi jo foran 
en svær diskussion med skatteministeren om en ramme 
og en lønudvikling, som også kan stemmes hjem af med-
lemmerne, siger hun, men understreger at det jo ikke 
kun er CFU’s ansvar:

– Det er lige så meget ministerens ansvar at sikre, at vi 
finder en fælles løsning.

Forarbejdet er gjort
På positivlisten er denne gang en god forberedelse. Ar-
bejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen peger på, at 
parterne har haft en proces efter OK18, hvor der er brugt 
tid på at lave nogle fælles forhandlingserklæringer om, 
hvordan man vil sikre konstruktive forhandlinger. 

Man har også haft tværgående samarbejde mellem ar-
bejdsgivere og lønmodtagere på tværs af de tre områder 
– stat, kommune og regioner. Her har man for eksempel 
diskuteret, hvordan man sammenligner lønnen mellem 
offentlige og privatansatte, og hvilke beregningsmetoder 
man har.

– Så man har forhåbentlig fået skubbet nogle sten af 
vejen. Og derfor har man ikke det scenarie, som vi så i 
2018, siger hun med henvisning til forhandlinger, der 
endte i Forligsinstitutionen. 

Arbejdsmarkedsforskeren tilføjer dog, at usikkerheden 
omkring fremtiden kan give forskellige forståelser af, 
hvor stram den økonomiske ramme skal være, og hvor-
dan man skal håndtere overenskomstperioden. 
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Et godt ståsted før OK21
Chefforhandler Rita Bundgaard er glad for, at man ved 
OK18 fik ændret reguleringsordningen for de offentligt 
ansattes løn – så den ikke indeholder det såkaldt privat-
lønsværn, der forenklet sagt skulle sikre, at de offentligt 
ansatte ikke blev lønførende foran de privatansatte – og 
at man derfor nu er tilbage ved den ordning, man kender.

– Det er et godt ståsted her ved indgangen til OK21, 
siger hun og forklarer, at reguleringsordningen er et 
værktøjselement i fastsættelsen af, hvilken økonomisk 
ramme, man kommer til at tale om:

– Vi aftaler dels en del af lønstigningerne, dels nogle 
forventninger til reguleringsordningen, som gerne skulle 
give det sidste, så vi bliver tilfredse med en ramme.

Private har pre-corona-aftale
Også tidligere topforhandler Dennis Kristensen mener, 
at OK-forhandlingerne er lettet af, at ingen denne gang 
har beskyldt de offentligt ansatte for at ”skylde”, fordi de 

har fået for meget i lønreguleringen. Udfordringen nu 
er imidlertid, at de private lønmodtagere lige nåede at 
lave et OK-resultat, inden coronaen for alvor brød løs. 
Dermed afspejler deres resultat verden før corona. De of-
fentligt ansatte derimod skal forhandle under corona. 

– Det har altid været en selvstændig målestok, at et re-
sultat skal afspejle det, de private opnår. Altså en parallel 
lønudvikling. Men denne gang skal man forhandle i en 
økonomi af en helt anden beskaffenhed. Og regulerings-
ordningen bliver en af de store udfordringer. Kan man 
opretholde den parallelle lønudvikling og dermed også en 
reallønssikring, spørger han. 

For mens OK18 i hans øjne var en tid, hvor man kunne 
gå fra at snakke reallønssikring til reallønsfremgang, 
handler det i 2021 igen mere om en reallønssikring. 

– Alle går til forhandlinger for at opnå fremgang, men i 
realitetens verden vil de store armlægninger denne gang 
nok handle om, hvorvidt man kan fastholde reallønnen, 
mener han. 
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Læs den fulde udgave af artiklen  
og flere artikler på 
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Uddannelsesforbundet 
er en forholdsvis lille 
aktør i de offentlige 
overenskomstforhandlinger. 
Men det betyder ikke, at det 
står uden for indflydelse.

i store forhandlinger

Med knap 10.000 medlemmer er Uddannelsesforbundet en rela-
tivt lille fisk i søen af omkring 700.000 offentligt ansatte, når 
overenskomsterne i kommuner, regioner og stat skal fornys.

– Uddannelsesforbundet har overenskomster såvel kommu-
nalt, i staten og privat, og dermed sidder vi faktisk med ved rigtigt mange 
forhandlingsborde, fortæller forhandlingschef i Uddannelsesforbundet Jens 
Dam.

Det kommunale forhandlingsbord
På det kommunale område – hvor der i alt er omkring 450.000 ansatte 
– repræsenterer Uddannelsesforbundet kommunale sprogcentre, ung-
domsskoler og vejledere på beskæftigelsesområdet. Her indgår Uddannel-
sesforbundet i fællesskabet i Lærerens Centralorganisation (LC), som ved 
forhandlingsbordet sidder over for Kommunernes Landsforening (KL).

– På det kommunale område er LC stort. Men vi har godt 1.000 medlem-
mer her, mens Danmarks Lærerforening har omkring 45.000 medlemmer. 
Så for os gælder det om at sikre, at der også er et blik på vores kommunale 
områder, og det synes jeg, at vi for det meste lykkes godt med, forklarer Jens 
Dam.

LC forhandler dog alene de specifikke lærerforhold. De generelle krav – 
som eksempelvis lønstigninger – for de kommunalt ansatte forhandles af 
Forhandlingsfællesskabet med KL. LC indgår i Forhandlingsfællesskabet, 
men her sidder der også andre store aktører som FOA, 3F, BUPL og HK Kom-
munal.
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Det statslige forhandlingsbord 
På det statslige område – hvor der i alt er 
omkring 180.000 ansatte – repræsenterer 
Uddannelsesforbundet godt og vel 8.000 
lærere fordelt på erhvervsuddannelserne, 
AMU, VUC, FGU og en række mindre områ-
der såsom lærere ved Forsvaret og undervi-
sere af tandklinikassistenter.

– Relativt er vi dermed en større spiller på 
det statslige område end på det kommunale. 
Men også her indgår vi i et større fællesskab, 
forklarer Jens Dam.

På det statslige område er det CFU, som 
sidder over for Medarbejder- og Kompeten-
cestyrelsen ved det store forhandlingsbord. 

I CFU er Uddannelsesforbundet repræ-
senteret af SKAF, der består af LC og CO10, 
og som udover lærere dermed også repræ-
senterer blandt andet politibetjente. CFU 
rummer dog samtidig store faggrupper – for 
eksempel HK Stat og akademikerne i AC. 

Forhandlingsbordet for lærerne
Uddannelsesforbundet udgør altså blot én 
blandt en lang række forbund ved de store 
forhandlingsborde, når Forhandlingsfælles-
skabet og CFU lægger arm om de store krav 
som for eksempelvis lønstigninger med KL 
og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. 
Sideløbende og efterfølgende foregår der 
forhandlinger om eksempelvis løntillæg, 
eller andre overenskomstkrav der retter sig 
specifikt mod Uddannelsesforbundets med-
lemmer. Ofte er der blevet sat en ramme for 
disse forhandlinger ved de store forhand-
lingsborde.

– Her skræddersyer vi forhandlingsresul-
taterne, så de passer til de enkelte lærer-
grupper. Og her optræder vi ved en række 
borde, fordi vi repræsenterer så mange læ-
rerområder, forklarer Jens Dam.

Først når alle de detaljer er på plads, kom-
mer overenskomstaftalen til afstemning hos 
de offentligt ansatte – herunder Uddannel-
sesforbundets medlemmer. 

Et mindre
forbund
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Når de offentligt ansatte lønmodtagere går sam-
men om at forhandle en ny overenskomst, er der 
mange forskellige faggruppers ønsker og krav, som 
skal koordineres. I sagens natur er det derfor ikke 
alle forbunds ønsker, der ender med at blive krav, 
som lønmodtagernes topforhandlere tager med 
ind til forhandlingsbordet.

Tilbage i september vedtog Uddannelsesforbun-
dets repræsentantskab fem krav, som det gerne 
ville have med ved næste års overenskomstfor-
handlinger (OK21). Her kan du se hvilke.

En lønudvikling 
ligesom for 
privatansatte

Den såkaldte regule
ringsordning sikrer, 
at lønudviklingen for 
offentligt ansatte føl
ger lønudviklingen for 
privatansatte, og der
med at offentligt an
sattes løn ikke kom
mer til at halte for 
meget bagud. Det er 
en ordning, som Ud
dannelsesforbundet 
gerne vil holde fast i.

Et lønløft som sikrer 
reallønsudviklingen

En ting er at følge 
lønudviklingen for 
privatansatte. Noget 
andet er, at lærernes 
løn gerne skal stige 
mere, end priserne på 
varerne i butikkerne 
stiger. Derfor ønsker 
Uddannelsesforbun
det, at lærerne får et 
lønløft, der sikrer den 
såkaldte reallønsud
vikling. Det er også et 
mål for Uddannelses
forbundet, at lønud
viklingen sker solida
risk, så lavtlønnede 
får mest. 

Bedre vilkår for til-
lidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentan
terne er lærernes 
støtte og hjælp ud på 
uddannelsesstedet. 
Men tillidsrepræsen
tanterne har ikke lige 
gode kår for at passe 
deres hverv på alle 
skoler. Derfor kræver 
Uddannelsesforbun
det bedre muligheder 
for at vælge tillidsre
præsentanter lokalt 
og en tydeligere ret 
for tillidsvalgte til at 
få den viden og tid, de 
skal bruge, så de kan 
løse deres opgave 
bedst muligt.

Pulje til organisati-
onsforhandlinger

Hvis der er flere 
penge tilbage, kræ
ver Uddannelsesfor
bundet, at der ses 
på mulighederne for 
at forbedre forhol
dene for lærerne på 
forbundets enkelte 
ansættelsesområ
der – erhvervsud
dannelserne, AMU
udbyderne, FGU, 
VUC sprogskolerne, 
daghøjskolerne, op
lysningsforbundene 
og beskæftigelses
området. Det kan 
for eksempel være 
forbedringer af med
lemmernes løntillæg 
samt andre krav, som 
er vigtige for lærer
nes arbejdsliv.

En arbejdstidsaftale 
for statsansatte 
lærere

Lærere ansat i sta
ten skal – ligesom 
deres lærerkolleger 
ansat i kommunerne 
– have en aftale om 
arbejdstid, der er
statter Lov 409. Ved 
overenskomstfor
handlingerne i 2018 
aftalte man, at der 
først skulle findes en 
kommunal arbejds
tidsaftale, og at den 
i forbindelse med 
OK21 skal så at sige 
oversættes til statens 
område. Oversættel
sen, der foregår pa
rallelt med de øvrige 
forhandlinger, star
tede teknisk allerede 
i midten af oktober 
og ventes afsluttet 
inden de øvrige over
enskomstforhandlin
ger går i gang i det 
nye år.

Uddannelsesforbundets

Uddannelsesforbundet vedtog 
i september fem krav, som 
det vil have med til næste års 
overenskomstforhandlinger.

1 2 3 4 5
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Oktober-
november 2020: 
Lærerforbundenes krav koordi
neres med kravene fra de øvrige 
offentligt ansattes fagforbundVejen til en ny overenskomst er 

lang og snørklet, og flere steder 
undervejs kan der ske ting, 
hvorefter arbejdet skal begynde 
helt eller delvist forfra. I grafikken 
her kan du se vejkortet. 

Maj, juni og august 
2020: 
Uddannelsesforbundets sekretariat ud
arbejdede forslag til hovedbestyrelsen 
om forbundets krav til overenskomstfor
handlingerne 

August og 
september 2020: 
Forbundets hovedbestyrelse 
udarbejdede forslag til ende
lige krav

September-
oktober 2020: 
Uddannelsesforbundets krav 
blev koordineret med de øvrige 
lærerforbunds
->  De af Uddannelsesforbun

dets krav, som de øvrige læ
rerforbund var enige om, blev 
koordineret og givet videre til 
de offentligt ansattes topfor
handlere

->  De af Uddannelsesforbundets 
krav, som de øvrige lærer
forbund ikke var enige i, kom 
ikke med til selve forhandlin
gerne

September 2020: 
Kravene blev godkendt af 
blandt andet tillidsfolk på et re
præsentantskabsmøde
->  Havde deltagerne på repræ

sentantskabsmødet stemt 
imod forslagene, skulle for
bundet have startet forfra

->  Da deltagerne på repræsen
tantskabsmødet stemte for 
forslagene, tager Uddannel
sesforbundet sin kravliste 
med til de øvrige lærerfor
bund 

O P TA K T T I L O K 21 

Vejen til næste 
overenskomst
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Fra midt i oktober 
2020: 
Parallelt med koordineringen 
af krav forhandler lærerfor
bundene med staten om en ar
bejdstidsaftale for de statsan
satte lærere

December 2020: 
De samlede krav fra alle of
fentligt ansatte lønmodtager
organisationer udveksles med 
kravene fra arbejdsgiverne i 
henholdsvis kommunerne, re
gionerne og staten

Januar-marts 2021: 
Lønmodtagernes topforhandlere 
forhandler med arbejdsgivernes 
topforhandlere

Marts 2021: 
Bliver topforhandlerne enige om en 
overenskomst, fremlægges forsla
get for begge parters bagland 
->  Hvis både fagforbundenes med

lemmer stemmer for forslaget, 
og staten, regionerne og kom
munerne samtidig godkender 
forslaget, er der landet en ny 
overenskomst

->  Hvis enten fagforbundenes med
lemmer stemmer forslaget ned, 
eller staten, regionerne og kom
munerne ikke godkender forsla
get, så kan parterne vende til
bage til forhandlingsbordet, eller 
de kan bede forligsmanden om 
hjælp

Marts-april 2021: 
Kan topforhandlerne slet ikke blive 
enige, kommer forligsmanden ind i 
billedet for at forsøge at mægle
->  Kan parterne indgå et kompro

mis med forligsmandens hjælp, 
fremlægges mæglingsforslaget 
for begge parters bagland

->  Hvis både fagforbundenes med
lemmer stemmer for mæglings
forslaget, og staten, regionerne 
og kommunerne samtidig god
kender forslaget, er der landet en 
ny overenskomst

->  Forkaster lønmodtagerne mæg
lingsforslaget, kan de vælge at 
strejke

->  Forkaster arbejdsgiverne mæg
lingsforslaget, kan de vælge at 
lockoute deres ansatte

->  Løber konflikten over længere 
tid, uden at der er udsigt til, at 
parterne kan finde en løsning på 
egen hånd, kan regeringen gribe 
ind og vedtage en ny overens
komst.

->  Selv under en konflikt kan par
terne dog stadig forhandle. Og 
lykkedes det dem at blive enige 
om et forslag, som begge parter 
godkender, se er der en ny over
enskomst.
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Mandag
Hvis folk siger, at ”du har jo ikke 
noget i kalenderen mandag”, 
svarer jeg, at det bliver jeg nødt 
til ikke at have, for ellers kan jeg 
ikke rykke, hvis nogen har brug 
for min hjælp. Min hverdag er 
meget foranderlig. Jeg har et 
bredt arbejdsfelt, og det er svært 
at slå ned på noget, som jeg ikke 
gør. Jeg kommer i alle afdelinger 
og har praktisk taget kontakt 
med alle. 

Eleverne har ofte brug for 
min hjælp. Det kan være til en 
ansøgning eller til at kigge på 
cv’et. Der er også en tendens til, 
at eleverne føler sig pressede og 
er bange for, at de ikke har lært 
nok, når der er seks måneder, til 
de skal aflevere fagprøven.

Så kan jeg foreslå, at vi lige ser 
på den læringsplan, de får, og 
så kan de ofte se, at de faktisk 
har lært det, de skal. Hvis de 
ikke har, sætter jeg mig ned med 
både virksomheden og eleven og 
siger, at ”hør, det halter lidt dér”. 
Måske viser det sig, at eleven har 
glemt, hvad hun har lært. Men 
det kan også være, at virksomhe-
den kun har ansat hende, fordi 
de mangler en til at tage telefo-
nen. Det er jo ikke godt nok. Hvis 
de ikke kan byde ind med punk-
terne i læringsplanen, og eleven 
er rigtig ked af det, prøver vi at 
fiske eleven ud. Måske kan vi 
enes om at tage ham eller hende 
videre i vores praktikcenter. 

Tirsdag
Jeg har været ude at aflevere 
brunsvigere og en guldkuvert 
til de 27 virksomheder, som 
eleverne har indstillet til Årets 
Læreplads. Normalt holder vi et 
stort arrangement på Storms 
Pakhus, men det er aflyst på 

Som praktikkonsulent på Tiegtenskolen, 
hvor EUD- og EUX-elever uddannes til 
hovedforløb på det merkantile område, har 
Karin Sievers aldrig en typisk arbejdsuge. 
Hun vælger bevidst at planlægge med 
tomme huller i kalenderen for at kunne være 
der for eleverne, når de har behov. 

E N U G E I  M I T A R B E J D S L I V

Det er svært 
at slå ned på 
noget, som jeg 
ikke gør 
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grund af corona. Det er en lang, 
men hyggelig proces, som ender 
med en landsdækkende kåring 
af Årets Læreplads i København. 
Sidste år var dobbelt så mange 
virksomheder indstillet hos os, 
men coronaen må have givet ele-
verne en anderledes oplevelse af 
at være i lære i år.

Onsdag
Når en elev skal matches med en 
praktikplads, gør jeg meget ud 
af at forventningsafstemme hos 
begge parter. 

Jeg siger også til virksom-
hederne, at hvis alle hos dem 
er meget ”hvidhårede”, skal de 
tænke sig godt om, hvis de vil 
ansætte en meget ung elev. For 
der er langt fra 17 og op til 50 
plus. Så man skal sørge for, at 
der er andre yngre medarbejdere 
i virksomheden, så eleven har 
en, hun kan identificere sig med 
og holde sammen med. De skal 
også tænke på, hvilken type de 
vil have. Måske falder direktøren 
over hende den lille livlige, mens 
de egentlig har brug for en i bog-
holderiet, der skal kunne sidde 
stille. 

Der er mange ting, der kan gå 
galt på en læreplads. Eleven kan 
vælte, hvis den oplæringsansvar-
lige rejser, eller hvis eleven skal 
skifte fra en afdeling, han er tæt 
knyttet til. Det kan også gå galt, 
når virksomhederne ikke har 
sikret sig, at den, der skal lære 
en elev op, synes, det er sjovt el-
ler har tid. Andre gange må jeg 
sige råt for usødet til eleven, at 
”Det er forkælet det der, tag dig 
lige sammen”. Jeg kan godt lide 
de unge, og det er vigtigt. For når 
jeg tillader mig at sige den slags, 
skyldes det, at jeg gør det med et 
glimt i øjet og har sikret mig, at 
de synes, det er okay. 

de alligevel tilbage: Hej Karin, 
du ringede… Så besøger jeg 
dem, og måske spørger de, om 
jeg kan se efter en god elev i vo-
res praktikcenter, så de slipper 
for at slå en stilling op. Men det 
kan også være, de sender et stil-
lingsopslag. Vi har simpelthen 
den bedst besøgte elevplatform 
på Fyn, fordi alle stillingsopslag 
står der, og den er altid opda-
teret.

Vi har haft mindre opsø-
gende arbejde i år. Før corona 
ville virksomhederne rigtig 
gerne have elever, men så stop-
pede det hen over en nat. Og jeg 
synes ikke, jeg kan ringe til en 
virksomhed, når jeg ikke ved, 
om jeg skal give den kunstigt 
åndedræt. Men generelt har vi 
en rimelig god virksomheds-
gruppe, der er okay til at tage 
elever. 

Fredag
Jeg skal læse en masse ansøg-
ninger igennem nu, for jeg skal 
som tillidsrepræsentant med 
til ansættelsessamtalerne om 
den nye vicedirektørstilling. Og 
det har vi ikke haft kutyme for 
før. Jeg har en aftale med vores 
nye erhvervsuddannelsesdirek-
tør om, at hvis der er noget, så 
kommer jeg. Vi kan som regel 
finde en fælles forståelse, og 
kun hvis vi slet ikke kan blive 
enige, inddrager jeg Uddan-
nelsesforbundet. Jeg har en lidt 
pragmatisk tilgang til verden 
og synes, det er meget lettere 
med en dialog. For når du har 
den, er det nemmere at få talt 
om andre problemer også. Vi 
har jo samme mål: At få lavet 
en ordentlig arbejdsplads med 
et ordentligt indhold. Så jeg 
vil hellere diplomatiets vej end 
krigens.

Karin Sievers’ blå bog 

 f Er praktikkonsulent på Tietgen-
skolen i Odense for EUD- og 
EUX-elever på hovedforløbet. 

 f Hun har i tidernes morgen selv 
taget en HH, som nu hedder 
HHX på stedet. 

 f Hun er også uddannet pædagog 
og har altid haft et ben i begge 
lejre rent arbejdsmæssigt: Det 
administrative og det socialpæ-
dagogiske. 

 f I 2012 blev hun tilbudt stillingen 
som praktikkonsulent og blev 
sidste år valgt som tillidsrepræ-
sentant. 

Normalt ringer jeg en gang om 
ugen til virksomheder, der ikke 
har en elev, for at høre, om jeg 
må fortælle, hvad det vil sige. Og 
når de har hørt det, synes nogle, 
at det da er dumt, at de ikke har 
tænkt på det før. Men der er ofte 
en lidt forsinket forløsning, for 
der kan gå tre måneder, så ringer 



LÆRER TIL LÆRER

Mød kursisterne  
på deres egne medier, når 
du arbejder hjemmefra

De fleste kursister har kun kort 
skolegang, og mange af dem har 
ikke andre tekniske hjælpemid-
ler til onlineundervisning end 
deres smartphone. Men det er 
vigtigt for deres motivation at få 
billede og lyd på undervisningen, 
og det får de kun ved et mere 
personligt møde.

Hvad gør du?
I foråret, hvor alt lukkede, var 
jeg godt forberedte og havde 
også forberedt mine kursister. 
Jeg fik indhentet de fleste af de-
res kontaktadresser, og hvad 
enten de brugte WhatsApp, sms, 
Gmail eller Outlook var det også 
det, jeg brugte til at kommuni-
kere med dem. Vi prøvede det af 
i klassen før nedlukningen.

Det er blandt andet meget 
vigtigt, at arbejdet bliver godt 
organiseret. Jeg arbejder denne 
gang sammen med de undervi
sere, der fysisk er på skolen med 
kursister, og vi praktiserer det, 
der hedder blended learning. Vi 
mødes hver uge online og plan
lægger, så det ikke bliver forskel
lige forløb, og vi har aftalt, hvem 
der gør hvad – ligesom ved al

mindelig klasseundervisning. Det 
er der ikke meget hokus pokus i. 

Jeg laver opgaver om alt fra 
forståelsesopgaver til ordde
ling, betydningsafklaring af ord, 
bøjninger med videre ud fra det 
ordstof, der er i teksterne. Jeg 
indtaler også nogle af dem til 
kursisterne. Både fordi flere af 
dem skal støttes af lyd for at 
kunne læse, men ligeså meget 
for, at så er jeg ”hos dem” – og 
det kan de rigtig godt lide. 

Et andet hold er længere 
fremme, og de skal skrive rigtig 
meget. Jeg bruger en del tid på 
at give dem ordentlig respons. 
Det kan jeg gøre skriftligt, men 
hvis der er rigtigt meget, kan jeg 
vælge at indtale det og sende det 
som lydfil. 

Hvorfor  
er det en god 
løsning?
Onlineundervisning kan aldrig 
erstatte det fysiske fremmøde, 
men det her er et godt supple-
ment, og det fungerer. Jeg sør-
ger bare for at lægge opgaver 
ud efter det tekniske udstyr, de 

hver især har, for budskabet er, 
at de teknisk ikke skal lære no-
get nyt, men bruge det, de har i 
forvejen.

Jeg ved nu også, hvor vigtigt 
det er at styre sin egen tid. Ar
bejdet kan hurtigt komme til at 
fylde alt, når man arbejder on
line. Nu har jeg erfaring i at få ju
steret arbejdsmængden i forhold 
til min reelle arbejdstid.  

Ellen Bertelsen underviser i dansk som andetsprog 
på AOF Sprogcenter Nordvest i Holbæk. Hun har 

arbejdet som sproglærer i cirka 30 år.
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Der er stadig afstandskrav og forholdsregler som følge af cororavirussen. 
Derfor arbejder sproglærer Ellen Bertelsen hjemmefra og samarbejder med 
kolleger, der er fysisk tilstede på sprogskolen. Efter sommerferien har hun 
derfor ikke fysisk mødt alle kursister, som hun underviser. 
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Læreren som  
autoritet – Faglighed, 
tillid og myndighed
1. UDGAVE 
FORFATTER: PETER BRODERSEN 
(RED.), PER FIBÆK LAURSEN, CARSTEN 
FOGH NIELSEN, DORTE ÅGÅRD. FOR-
LAG: HANS REITZELS FORLAG. ANTAL 
SIDER: 146. PRIS: 200 KRONER. I-BOG 
140 KRONER.

   

Det er kapable og erfarne forskere og 
pædagoger, som under redaktionel 
styring af Peter Brodersen har sammen-
fattet tre forskellige tolkninger og an-
visninger på et af de omstridte begreber 
i skole og pædagogik; autoritet, autori-
tær, autoritativt. Ordene er beslægtede, 
men forskellige af betydning.

Hver af de tre forfattere har fået 
ansvar for en tolkningsvinkel på begre-
berne. Faglighed, tillid og myndighed 
behandles særskilt og autoritets-’be-
grebet’ sættes ind i en filosofisk, faglig, 
etisk og endelig – til slut og for lidt – en 
konkret anvisende kontekst.

Ideen er god, og den redaktionelle 
røde tråd – at tage udgangspunkt i en 
eller flere konkrete cases – bliver da 
også momentalt fastholdt. Desværre 
geråder især midterste kapitel om tillid 
som fundament for autoritet ud i rigelig 
filosofisk og etisk hoppen på stedet. 
K.E. Løgstrups betragtninger omkring 

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.

tillid som en grundpræmis i relationen 
mellem barn og voksen har bestemt en 
berettigelse, men måske forfatteren til-
skriver præmissen en større autonomi, 
end hvad mange lærere – især til større 
elever – vil kunne genkende.

Både kapitel 1 og 2 kredser kvalificeret og 
analytisk rundt om det autoritative, men 
får ikke rigtigt bidt til bolle. Det gør heldig-
vis Dorte Ågård i kapitel 3: Autoritet gen-
nem myndighed. Kapitlet er stramt skrevet 
og meget udredende. For eksempel får vi 
sammenfattet problemstillingen om, hvor 
den egentlig blev af – den tabte autoritet, 
der nu skal genopfindes.

 Ågård opsummerer den antiautori-
tære kulturrevolution fra slutningen af 
60’erne og sammenfatter så: ”Man kan 
sige, at vi med autoritetsopgøret fik smidt 
barnet ud med badevandet, fordi autoritet 
lige siden er blevet forvekslet med det at 
være autoritær. Det er sket, uden at det er 
blevet erstattet med hverken et praktisk el-
ler teoretisk alternativ”.

I de følgende anvisninger på, hvad der 
er ”person”, og hvad der er ”rolle”, kom-
mer Ågård rundt om det håndværks-
mæssige grundlag for lærerens autoritet 
og i de elementer af personlig integritet, 
der udtrykker autoriteten – som sagt 
ikke at forveksle med det magtfunderede 
og mere rigide ”autoritær”.

Lærebogen – også beregnet for ”lærere 
og undervisere i bred forstand” – har 
tendens til ubeslutsomhed og en lidt 
docerende brush up af gammelt stof på 
området. Men den reddes på stregen af 
faste – man fristes til at sige autoritative 
– anvisninger på, hvilke konkrete forhold 
læreren skal være opmærksom på for 
at opbygge eller styrke sin personlige 
autoritets-profil.
 Verner Lynge

Læs også Verner Lynges kronik på  
Uddannelsesbladet.dk/debat

Pissedårlig ledelse
AF ALEXANDER VON OETTINGEN MED 
FLERE. FORLAG: HANS REITZELS FOR-
LAG. ANTAL SIDER: 69. PRIS: 125 KRO-
NER, I-BOG 87,50.

    

Denne bog er både pisseinteressant og 
pisserelevant.

Hovedforfatterne er Alexander von 
Oettingen, dr. pæd., prorektor ved UC Syd 
og Karsten Mellon, ph.d., lektor ved Pro-
fessionshøjskolen Absalon. Bogens kerne 
er i fem dele ved Karsten Mellon, Søren 
Voxted, Katrin Hjort, Klaus Majgaard og 
Alexander von Oettingen.

Indlæggene handler om ledelse, og er 
ikke – som titlen måske kunne antyde – 
udelukkende negative i deres beskrivelser. 
De handler snarere om at turde se fejl og 
faldgruber i øjnene for derigennem at 
udvikle sig som leder. De fem bidrag er 
stærke og fagligt solide, dejligt fri for ti-
dens letkøbte succes-retorik uden at være 
sortsynede og pessimistiske. 

Bogen er kompakt, men ikke nødven-
digvis letlæst. Der er meget information 
og diskussion i de 69 sider. Der henvises 
også i teksten til forskellige psykologer, 
filosoffer, ledelsesteoretikere med flere, 

Nye bøger  
og læremidler

A N M E L D E LS E R
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som det ikke nødvendigvis er alle, der 
har læst på forhånd eller kender til. Her 
er internettet et nyttigt redskab, men en 
ordliste med en kort opsummering af 
bogens centrale begreber og personer, 
ville have gjort den mere læsevenlig.

Selvom der er tale om avanceret ledel-
sesteori, vil medarbejdere uden ledelses-
ansvar også få stort udbytte af bogen, da 
den giver et nuanceret billede af ledelse 
– både det sure og det søde – og derigen-
nem også den ledelse, man møder til 
daglig i sit arbejde. Den er helt afgjort 
et vigtigt værktøj til at skabe forståelse 
mellem ledelse og medarbejdere.

Bogen er under alle omstændigheder 
en indsats værd. Det ville være ærger-
ligt, hvis den kun blev for en sluttet 
kreds af fagfolk, da den er væsentlig for 
alle, der befinder sig i en organisation – 
og det gør vi jo alle.

Martin Dybdal

Skolens pædagogiske 
praksis 
AF TEKLA CANGER OG LISE AAGAARD 
KAAS. FORLAG: HANS REITZELS  
FORLAG. ANTAL SIDER: 226. PRIS: 300 
KRONER.

   

”Bogen introducerer til lærerarbejdets 
mange facetter og de faktorer, der om-
kranser og driver dette arbejde. Den er 
skrevet til læreruddannelsens første 
del ud fra en ide om, at det netop er det 
levede liv i skolen, som lærerstuderende 
er optaget af, når de starter på lærerud-
dannelsen” hedder det i et citat fra for-
lagets pressemeddelelse.

I indledningen i bogen side 11 skriver 
de to forfattere endnu tydeligere, at ”… 
hensigten er både at anerkende dette er-
faringsgrundlag (at alle læsere selv har 
gået i skole), men også at forstyrre det 
og udfordre det”.

“Gennem en konkret og levende be-
skrivelse af skolelivet med forskellige 
dagsordner viser vi, hvordan deltagel-
sesrummet i skolen får betydning for 
forskellige børn på forskellige måder 
… den beskrivelse udgør et vigtigt ud-
gangspunkt for forståelse og refleksion 
over skolens praksis.”

Ovenstående citater illustrerer til 
fulde to ting, der springer i øjnene ved 
læsningen: forfatternes gode viljer (helt 
i overensstemmelse med lærergernin-
gens ethos) OG det unødvendigt knud-
rede, bredt snakkende sprog.

Det konkrete pædagogiske afsæt henter 
forfatterne i en lang, fiktiv fortælling om 
to elevers skoletid. “En fortælling om livet 
i skolen”. Læseren følger Smilla og Hus-
sein fra de starter i O. klasse, til de forlader 
skolen i 9. Det bliver en klar og letforstå-
elig arena for beskrive det skoleliv, som 
eleverne indgår i: undervisningen i klas-
seværelset, besøg hos sundhedsplejersken, 
skolepædagogerne og diverse vejledere. 
Og selvfølgelig ikke mindst samværet med 
klassekammeraterne.

Ideen med at præsentere det vari-
erede skoleliv på denne måde virker som 
et velvalgt stillads for bogens læsere. 
De lærerstuderende kan her hente både 
information om nutidens skolemiljø og 
inspiration til at genopfriske egne erfa-
ringer. Men på trods af at hvert kapitel 
afsluttes med forslag og vejledning til 
refleksion og øvelser, er der et stort uud-
nyttet potentiale. Fortællingen er spæk-
ket med stof til meget mere selvstændig 
eftertanke og pædagogisk tematisering, 
end forfatterne præsenterer. 

”Forfatterne udtrykker 
således også håb om, 
at erfaringerne kan 
overflyttes til andre 
fag og moduler – både 
på uddannelsen og i 
praksis”.

Anmelderen savner blandt andet op-
lagte temaer som for eksempel Motiva-
tion med hele spektret af ros, opmun-
tring, værn mod nederlag, ret til succes 
med videre trukket ud af Fortællingen 
plus egne erfaringer plus teori. Eller 
Magtforhold i skolemiljøet.

Med Junigrundloven i 1849 blev bar-

nets ret til undervisning en del af de 
ukrænkelige rettigheder. Et moderne 
dannelsesideal forstås derfor også først 
og fremmest som et pædagogisk træf 
mellem ligeværdige parter. Det fremgår 
som bekendt også tydeligt af skolelovens 
formål.

Barnets skolegang er og bliver dog 
“et tvangsforhold” (udtrykket lånt fra 
pædagogisk nestor Knud Illeris). No-
gen ønsker at gøre noget ved nogen. 
Det står ikke til forhandling. Heller 
ikke hvem der har ansvaret for, at det 
sker. Men på netop dette afgørende 
område virker overvejelserne i bogen 
temmelig svævende (oplagt emne til 
diskussion og meningsudveksling på 
uddannelsen). Det er vel ellers hele 
grundlaget i den skolelivserfaring, 
som de lærerstuderende har med sig, 
og som forfatterne ønsker at udfordre?

“En fortælling om livet i skolen” 
indleder bogen. Herefter følger ni 
kapitler, inddelt i tre dele – skolen, 
læreren og eleven. Hvert kapitel om-
handler forskellige forhold fra livet i 
skolen. Og efter hvert kapitel følger en 
opsummering og en række spørgsmål 
til refleksion. Til sidst forslag til stu-
dieøvelser, beregnet til de studerendes 
selvstændige arbejde. Til støtte for 
disse øvelser ses en oplistning af for-
skellige arbejdsformer bagest i bogen 
– det er udmærket som tjekliste, men 
efter mange års skolegang med projek-
tundervisning, gruppearbejde, frem-
læggelser og rundkreds er det meste 
formodentlig velkendt.

Tekla Canger og Lise Aagaard Kaas 
fastholder gennem hele bogen ambi-
tionen om at ruste de studerende til 
det kommende lærerliv. Ikke mindst til 
at formå at identificere et komplekst 
pædagogisk problem, forholde sig 
“reflekterende til skolens praksis” og 
beskrive sin egen arbejdsproces.

At tilegne sig et præcist og forstå-
eligt fagsprog og systematisere sine 
iagttagelser i et afgrænset lærings-
miljø rækker naturligvis ud over de 
pædagogiske fag – men det hævdes 
omvendt også, at pædagogikken favner 
alle fag. Forfatterne udtrykker således 
også håb om, at erfaringerne kan over-
flyttes til andre fag og moduler – både 
på uddannelsen og i praksis.

“Skolens pædagogiske praksis. In-
troduktion til lærerens arbejde” kan 
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læses på kryds og tværs af kapitlerne, alt 
efter interesse. Det er dog en god ide at 
læse og arbejde med alle syv kapitler.

Bogen kan først og fremmest anbefa-
les som håndbog på læreruddannelsen. 
Slip den løs til inspiration både før, un-
der og efter praktikken i “den virkelige 
skole 

Marianne Bindslev

VEU-håndbogen – 
overblik og  
perspektiver på  
voksenuddannelse
AF MICHAEL ANDERSEN. FORLAG: 
SAMFUNDSLITTERATUR. ANTAL SIDER: 
218. PRIS: 298 KRONER (HARDCOVER), 
238 KRONER (E-BOG).

    

Denne bog giver et overblik over voksen-
uddannelsessystemet i Danmark. 

Forfatteren, Michael Andersen, er 
cand. mag. i samfundsfag, geografi og 
erhvervsøkonomi og har en masterud-
dannelse inden for det pædagogiske felt.

Opdelingen og strukturen i bogen 
er klar og overskuelig. Der er en stor 
mængde information og grafer, tabeller, 
skemaer og lignende. Man er godt dæk-
ket ind med grundlæggende fakta.

Stoffet omfatter også en udmærket 
historisk gennemgang og diskussion 
af VEU-systemets historiske baggrund. 
Spændende læsning, der sætter tingene 
i perspektiv.

Man får ikke kun en formel redegø-
relse for VEU-systemet, men også en 
grundig redegørelse for aktuelle temaer, 
blandt andet motivation og digitalise-
ring.

Forfatteren redegør med godt over-
blik for komplekse problemstillinger, 

og man fornemmer også en vilje til at 
fremlægge forholdene upartisk og nu-
anceret. Hele bogen er i det hele taget 
behageligt saglig og upolemisk.

Der gøres endvidere sobert og grun-
digt rede for de enkelte voksenuddan-
nelser.

VEU-håndbogen er anvendelig til læs-
ning i sin helhed, såvel som til læsning i 
udvalgte bidder (hvis man har en speciel 
interesse i et afgrænset emne som for 
eksempel voksenvejledning), og som de-
cideret opslags- og referenceværk.

VEU-håndbogen vil egne sig til alle, 
der har brug for at forstå VEU-systemet 
både i overblik og detaljer. Til mange af 
VEU-systemets kursister vil bogen nok 
være ”at skyde spurve med kanoner”, 
men hvis stoffet formidles på rette ni-
veau, vil det kunne anvendes.

Martin Dybdal

Vælgeradfærd  
og statistik 
AF BENT FISCHER-NIELSEN OG KEN-
NETH THUE NIELSEN. FORLAG: FOR-
LAGET COLUMBUS. ANTAL SIDER: 196. 
PRIS: 149 KRONER PLUS MOMS.

    

Denne anmeldelse bliver skrevet midt i 
den sidste fase af den amerikanske præ-
sidentvalgkamp, hvor vi ved, at mange 
vælgere stemmer på samme parti gang 
på gang på gang. Men i alle situatio-
ner med et politisk valg opstår mange 
spørgsmål om vælgernes adfærd, for 
eksempel:
•  Hvordan kan vi forstå, hvorfor væl-

gerne stemmer, som de gør?
•  Er vælgernes stemmeadfærd et udslag 

af en rationel kalkule eller bestemt af 
sociale faktorer?

•  Kan den overhovedet forklares, og 
hvordan er vi selv i stand til at under-
søge det?

Det og mange andre lignende spørgs-
mål er emnet for denne glimrende bog, 
skrevet af to yderst erfarne forfattere, som 
begge både har udgivet andre bøger om 
emnet og har adskillige års erfaring med 
undervisning om det på flere niveauer.

Forfatterne skriver om disse kom-
plicerede vælgerforhold i et enkelt og 
letforståeligt sprog, hvor alle svære 
fagudtryk bliver kyndigt og omhyggeligt 
forklaret. Talrige figurer og tabeller sup-
plerer på allerbedste vis teksten, som 
desuden ledsages af en række velvalgte 
fotografier – dem måtte der gerne have 
været flere af.

En anden og måske endnu vigtigere 
del af bogen er de mange aldeles glim-
rende opgaver undervejs; de vidner om 
stor undervisningserfaring med stoffet.

Bogen er opdelt i tre større afsnit med 
meget fyldig indholdsfortegnelse:
1.  Vælgeradfærd – med analyser, iden-

tifikation, værdipolitik, populisme, 
sociodemografiske faktorer og kom-
munal vælgeradfærd

2.  Statistik – med mål, diagrammer, sta-
tistisk usikkerhed, lineær regression, 
komparativ metode

3.  Egne undersøgelser – med eksterne 
datakilder og egne undersøgelser.
Hertil et yderst brugbart stikordsregi-

ster og liste over illustrationer.
Men en bog med dette emneområde 

bør også rumme en litteraturliste. Be-
vares, undervejs omtales og anvendes 
teorier af forskere som blandt andet Ole 
Borre og Inglehart, men man finder in-
gen samlet liste.

Til gengæld foreslår forfatterne på 
glimrende vis, hvordan underviseren 
kan gribe stoffet an på disse tre måder:
•  Deduktivt med teorier og begreber om 

vælgeradfærd – og herefter lade ele-
verne undersøge og diskutere diverse 
teorier og vælgernes adfærd

•  At begynde induktivt med det empi-
riske materiale – og lade eleverne lave 
statistiske beregninger af materialet

•  Eller ved at veksle mellem de to ved for 
eksempel at læse et eller to af de teore-
tiske kapitler og derefter inddrage de 
relevante statistiske redskaber.

Forfatterne henvender sig med bogen 
til samfundsfag og til flerfaglige forløb 
med matematik samt tværfaglige pro-
jekter og opgaver i ungdomsuddannel-
serne, men også til flere fag på en række 
videregående uddannelser.



En meget stor styrke ved bogen er, 
at den medtager tallene fra det seneste 
valg til Folketinget i 2019. Og tilsvarende 
vil det være let for underviseren at ind-
drage talmateriale fra kommende valg.

Bogen anbefales på det varmeste. Og 
for denne anmelder hersker ingen tvivl 
om, at denne bog vil blive brugt flittigt 
på flere niveauer.

Forlaget Columbus skal – vanen tro 
– have megen ros for en yderst brugbar 
udgivelse igen trykt på papir i særdeles 
god kvalitet, fint layout med mere. Til-
svarende fortjener forfatterne endnu 
mere ros for deres enkle sprog, fremra-
gende opgaver og tydelige analyser.

– At der mangler en liste med anvendt 
litteratur, må tilskrives en lapsus hos en 
forlagskonsulent. 

Ole Fournais

Didaktisk opslagsbog
REDIGERET AF PETER BRODERSEN. 
FORLAG: HANS REITZELS FORLAG. AN-
TAL SIDER: 336. PRIS: 350 KRONER.

    

Ønsker man et overblik over klassiske og 
moderne didaktiske begreber, er denne 
bog god at tage fat på. Jeg forestiller 
mig, at den især vil være relevant for 
kommende og nuværende undervisere 
eller forskere inden for didaktik, som 
har brug for et kort indblik eller over-
blik. 

De forskellige bidrag i bogen er kortfat-
tede, men med gode litteraturhenvisnin-
ger for den, der gerne vil dybere ind i et 
didaktisk emne. Samtidig er der ingen 
tvivl om, at bidragene kommer fra under-
visere, forfattere og forskere, der har et 
godt kendskab til det, de skriver om. Jeg 
tænker, at det har været en prøvelse for de 
forskellige at skrive så kort en tekst, men 
det er en hjælp for læseren, der dermed 
kan bruge bogen som opslagsbog.

Læs også anmeldelserne  
online på uddannelses
bladet.dk/anmeldelser

de indebærer trusler. Disse virkeliggøres 
sjældent, men kan alligevel give anled-
ning til stress og bekymring.

Durewall-metoden er udviklet af den 
svenske, nu afdøde, jiujitsu-mester Kurt 
Durewall. Der er ikke tale om kamp-
sport, kun nødværge og forebyggelse 
med anvendelse af mindst mulig kraft. 
I dag videreføres Durewall-instituttet af 
Karina Mammen.

Nænsom nødværge omfatter ikke kun 
fysiske teknikker og kropssprog, men 
også i høj grad verbale og kommunika-
tive. Blandt andet lægges der vægt på 
refleksion over de attituder, man kan 
komme til at udtrykke verbalt, uden 
egentligt at have haft nogen forkert 
hensigt.

Metoden baserer sig på 10 fundamen-
tale principper, hvilket gør, at man kan 
tilpasse den til de situationer, man nu 
måtte møde. Systemet er ikke en one 
size fits all-løsning, men fleksibelt og 
tilpasningsbart. Der gives ingen ga-
rantier, og forfatteren siger tydeligt, at 
metoden og dens resultater er baseret 
på erfaring, ikke på decideret viden-
skabelige undersøgelser. Det øger tro-
værdigheden, at Karina Mammen ikke 
oversælger sit produkt.

I det hele taget er bogen holdt i et 
enkelt, informativt sprog og klart 
struktureret i teori, faktabokse og re-
flektionsbokse. Her behandles konkrete 
tilfælde og situationer, og der lægges op 
til læserens refleksion, som kan foregå i 
grupper eller individuelt. Nænsom nød-
værge vil også kunne bruges som værk-
tøj til klasser, coaching af individer, eller 
fælles refleksion, hvis der er problemer 
med konfliktskabende adfærd eller ag-
gression, såvel fysisk som verbalt.

Da bogen ydermere er ret kort, er den 
helt afgjort værd at bruge tid på. Måske 
var det endda en idé for uddannelsesin-
stitutioner at indkøbe eksemplarer til 
personalets almene dannelse: Selv på en 
ret rolig arbejdsplads kan man løbe ind 
i situationer, hvor en nænsom deeskale-
ring vil være den bedste løsning for alle.

Martin Dybdal

Jeg har selv en pædagogisk uddan-
nelse og baggrund, hvilket gør, at jeg kan 
nikke genkendende til en del af de intro-
ducerede begreber og emner. Samtidig 
er jeg sikker på, at jeg ville finde bogen 
indforstået, hvis jeg ikke netop mødte 
indholdet med min baggrund. Det står 
også klart for mig, at bogen udelukker 
en del andre læsere end undervisere 
med temaer som for eksempel ”klassele-
delse”, ”stilladsering” og ”planlægning af 
undervisning”. En anden ting, jeg bider 
mærke i, er, at der ikke gives en nær-
mere forklaring på, hvorfor det netop 
er de pågældende emner og forfattere, 
der er valgt ud. Man kunne således godt 
have ”forsvaret” eller forklaret udvalget 
lidt nærmere.

Med andre ord rammer bogen må-
ske ikke så bredt et publikum, men det 
foregiver den på den anden side heller 
ikke at ville. Den er vedkommende og 
velskrevet både for nye generationer 
af undervisere og for nuværende, som 
eventuelt har mistet orienteringen og 
er blevet begrebsforvirret. Her vil bogen 
kunne tjene som en god nødhjælps-
kasse.

Marie Aggerbeck Christensen

Nænsom Nødværge. 
Durewall-metoden
AF KARINA MAMMEN. FORLAG:  
GYLDENDAL. PRIS: 199 KRONER. ANTAL 
SIDER: 96.

Denne bog henvender sig først og frem-
mest til ansatte i ældreplejen, social-
psykiatrien og det sociale område, som 
risikerer voldsomme hændelser på ar-
bejdet. Men bogen er også yderst anven-
delig til for eksempel speciallærere eller 
andre lærere med potentielt voldsomme 
eller verbalt aggressive elever. For selv 
om en konfrontation kun giver sig ud-
slag i verbale reaktioner, kan disse i sig 
selv være meget ubehagelige – især hvis 
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På med Danmark
SAMLET MATERIALE BESTÅR AF TEKST-
BOG, ØVEBOG, LÆRERVEJLEDNING OG 
LYTTEØVELSER. 
AF ADIL ERDEM (TEKSTBOG). FORLAG: 
FORLAGET STRAARUP & CO. ANTAL  
SIDER: 124. PRIS: 160 KRONER. 
AF ELENA ERIKSEN OG KIRSTEN  
RØNNING NIELSEN (ØVEBOG). ANTAL 
SIDER: 140. PRIS: 160 KRONER.

    

I forlagets egen præsentation står, at 
”materialet er målrettet kursister på de 
afsluttende moduler (DU 2 modul 5-6 
samt DU 3 modul 4-5) til undervisning 
i dansk kultur og identitet, samt FVU-
kursister på VUC, FGU og sprogskoler. 
Derudover kan det også anvendes til de 
ældste folkeskoleklasser, idet eleverne 
kan læse interviews og arbejde med for-
skellige opgaver om emnerne”. 

Tekstbogen indledes med forord af 
bogens forfatter, Adil Erdem. Her frem-
lægger han de faglige mål, der ligger bag 
dette materiale. Men Adil Erdem ud-
trykker derudover håb om, at teksterne 
og det sproglige arbejde vil lede til debat 
og diskussion om integration, forskelle 
og ligheder i kulturer, og hvordan begre-
bet “danskhed” egentlig kan forstås.

Tekstbogen består af en lang række 
personinterviews ud fra fire hoved-
temaer: Integration, Nye danskere, 
Udkants-Danmark og Moderne familie-
mønstre.

De interviewede har tilknytning til 
Danmark til fælles. Nogle er født og 
opvokset her, og deres slægt har rod i 
Danmark. Andre har rod i Danmark, 
men er udvandret til et andet land. Eller 
omvendt – rod ude i verden og indvan-
dret til Danmark. Og så er der vandring 
fra land til by (og måske tilbage igen) 
her i landet.

Teksterne virker ind imellem lidt 
konstruerede, og der ER et par slemme 
sprogblomster. Men et godt råd til læ-
seren: Læn dig tilbage, læs de små hi-

storier med åbent sind og lad fantasien 
blomstre. Så er bonus en rejse ind i en 
(måske) fremmed virkelighed – uanset 
om det er pampassen i Argentina, den 
fynske landsby eller til bords med en 
tyrkisk familie i København. Kun fanta-
sien sætter grænser for, hvor du videre 
skal rette dine spørgsmål og din nysger-
righed hen.

Den 140 sider tykke øvebog indehol-
der forskellige opgaver. Alle er tilknyttet 
og i direkte forlængelse af tekstbogen. 
Opgaverne har fokus på forskellig viden 
og færdigheder. Alle understøtter dog 
den generelle sprog- og kulturunder-
visning. Eksempler på opgaveemner 
er: sætningstryk, tekstsammenhæng, 
udfyldningsdiktater, basal grammatik, 
ordforråd (særlige vendinger som “på 
lige fod med” og “det kan godt være”), 
skriftlig hverdagsdansk i breve, stavning 
og læseforståelse. 

Kort sagt “dansk fra alle hylder”. Alle 
øvelser vil kunne kopieres/overføres til 
nye tekster og nye elever.

Gedigent og umiddelbart anvendeligt 
materiale.

Marianne Bindslev

Litteraturhistorien  
– på langs og på tværs
3. UDGAVE  
AF BARBARA KJÆR-HANSEN, PETER 
KANNEBO OG TINNE SERUP BERTEL-
SEN. FORLAG: FORLAGET SYSTIME. 
ANTAL SIDER: 348. PRIS: 295 KRONER.

     

Forlaget oplyser, at ”I denne tredje, revi-
derede udgave er tilføjet et nyt og fyldigt 
kapitel om litteraturhistorien siden år 
2000 og hele udgivelsen er blevet opda-
teret og gennemredigeret”.

”Litteraturhistorien – på langs og 
på tværs” er en litteraturhistorie i to 
dele. Første del går på langs gennem 

litteraturhistoriens perioder fra Mid-
delalderen til det 21. århundrede. Anden 
del uddyber temaer og genrer inden for 
eller på tværs af den traditionelle peri-
odeinddeling.

I længdesnittet lægges vægt på præ-
sentation af de væsentligste forfattere 
og temaer fra den enkelte periode med 
særligt fokus på sproglige og stilistiske 
kendetegn. 

Bogen er en usædvanlig indbydende 
udgivelse. Typografi, sprog, illustratio-
ner og de valgte tekster fremstår over-
skueligt og enkelt.

Bogen indledes med en introduktion 
og et solidt kapitel ”Om begrebet lit-
teraturhistorie” med arbejdsspørgsmål: 
Hvad er litteraturhistorie, og hvad er 
litteraturhistorien formål? Så er scenen 
sat.

I tolv kapitler, skåret over samme 
model, føres læseren gennem litteratur-
historien. Et tilfældigt valgt kapitel til 
illustration er fra side 59-77.

”1650-1720: Barokken
Barokkens samfund
Skrivestil og sprog: det poetiske gen-
nembrud
Livssyn
Barokkens litteratur
Overgang til Oplysningstiden
Perspektivering til i dag
Arbejdsspørgsmål”.

Teksten bliver lagt frem og præsenteret 
på en måde, så der er plads – og sand-
synligvis også et ønske fra forfatternes 
side – til at læseren/eleven bliver udfor-
dret og forført. Ingen unødige forklarin-
ger og fortolkninger eller forsøg på at 
styre den umiddelbare oplevelse af tek-
ster og univers. Arbejdsspørgsmålene er 
formuleret med en vis progression. In-
formation om fakta bliver tjekket, men 
der er også brug for selvstændig tænk-
ning og forundring. Skam få den, der 
ikke her bliver inspireret og fristet til at 
gå på oplevelse i litteraturens verden.

Denne litteraturhistorie er målret-
tet undervisning på gymnasialt niveau. 
Men andre med privat interesse for 
emnet kan sagtens være med og få stor 
fornøjelse af bogen. Det kunne være 
læsegrupper eller seniorers, der her kan 
”råde bod på skaderne” fra deres eget 
”forsømte forår”.

Marianne Bindslev
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Lej en feriebolig  
næste år 
Fra den 6. januar i år kan du som medlem af Uddan-
nelsesforbundet booke forbundets ferielejligheder og 
sommerhuse i næste sæson. Du kan leje ferieboligerne 
hele året. I højsæsonen skal husene lejes fra lørdag til 
lørdag. På andre tidspunkt af året kan du også leje ferie-
boligerne blot et par enkelte dage. 

Alle medlemmer har mulighed for at leje: 
• en lejlighed i København
• et sommerhus på Fanø
• et sommerhus på Møn 
• et sommerhus i Ertebølle

De medlemmer, som er kunder hos TJM Forsikring, kan 
også leje:
• en ferielejlighed i Berlin
• et sommerhus på Langeland 
• et sommerhus i Klint 
• et sommerhus i Lønstrup
• et ekstra sommerhus i Ertebølle 
• en ødegård i Hylta i Sverige 

Der findes også en ferielejlighed i Malaga, som kun-
derne hos TJM Forsikring kan leje. 
Det forventes dog, at alle med-
lemmer får adgang til lejlig-
heden i løbet af 2021. 

Du kan via et link på 
forbundets hjemmeside 
se, hvornår ferieboli-
gerne er ledige og selv 
foretage din bookning 
i et nyt bookingsystem. 
De nye muligheder for 
online-bookning betyder, 
at har vi afskaffet book-
ning pr. mail og telefon. 

Læs mere på 
www.uddannelsesforbundet.dk /ferieboliger

fra
Bliv 

– opdateret på 
– inspireret til og 

– klogere på  
forbundets tilbud

Fagbevægelsen  
samler ind til 
coronaramte i Kenya
Uddannelsesforbundet støtter indsamlingen til kenyanske 
arbejdere og deres familier, som mangler værnemidler og 
mad på bordet under coronakrisen. Indsamlingen skal også 
styrke den lokale fagbevægelse, for i krisetider er der brug 
for stærke organisationer til at tale arbejdernes sag. 

Indsamlingen skal sikre måltider til 200.000 fyrede ar-
bejdere i slummen og værnemidler til 50.000 sundheds- og 
sikkerhedsarbejdere. Bag indsamlingen står en række fag-
forbund i Danmark og Ulandssekretariatet, som gennem 
det arbejde er med til at sikre ordentlige arbejdsvilkår og 
demokratisk udvikling i fagbevægelsen i Afrika, Asien, Latin-
amerika og Mellemøsten. 

Ulandssekretariatets partner i Kenya, hovedorganisatio-
nen COTU, der blandt andet repræsenterer offentligt an-
satte, lærere og sygeplejersker, er allerede gået i gang med 
at dele fødevarer og værnemidler ud takket være Ulandsse-
kretariatets indsamling

Du kan støtte indsamlingen på  
www.ulandssekretariatet.dk/indsamling. 
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Lige nu varmer vi op til at for-
handle overenskomster for Ud-
dannelsesforbundets medlemmer 
i foråret 2021. Nogle vil måske 
mene, at overenskomstforhandlin-
ger er ”stort ståhej for ingenting” 
og synes ikke, at overenskomsten 
bliver forbedret tilstrækkeligt. An-
dre synes måske, at resultaterne er 
tilfredsstillende og peger fremad. 

Men for alle er det vigtigt at 
holde fast i overenskomstens helt 
afgørende betydning for de vilkår, 
som du har i din ansættelse som 
lærer, vejleder eller konsulent på 
et af Uddannelsesforbundets 
områder.

I Danmark spiller lovgivning en 
mindre rolle for ansattes vilkår end 
i andre lande. Der findes ikke en 
lov, som bestemmer din løn eller 

dine øvrige vilkår som ansat. Det er 
overenskomsten, som indeholder 
det meste og det vigtigste om 
dine vilkår.

Derfor er et godt fagligt råd at 
tjekke din overenskomst, hvis du er 
i tvivl om:
• din løn 
• din arbejdstid
• dine forhold under sygdom
• regler for barsel
• du risikerer at blive fyret. 

På de fleste af Uddannelsesfor-
bundets arbejdspladser er der 
valgt en tillidsrepræsentant, som 
er uddannet til at kunne hjælpe dig 
med at tjekke op på regler og be-
stemmelser i din overenskomst.

 
 
Find mere på hjemmesiden 

På Uddannelsesforbundets hjemmeside informerer og rådgiver vi om, hvad 
overenskomsten på netop dit område indeholder. 

Tjek www.udddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arbejdsliv , hvis du vil 
vide mere. 

Hvis der er andre faggrupper på din arbejdsplads, er det vigtigt at huske, 
at de har en anden overenskomst eller arbejder efter andre regler end 
dem, som gælder for dig. Nogle gange kan ledelserne på skolerne og i 
kommuner komme til at blande faggruppernes regler og vilkår sammen. 

Så vær sikker på, at det er din gældende overenskomst, du har fat i, når 
misforståelser skal redes ud. Også i den situation vil din tillidsrepræsen-
tant være klar til at hjælpe. 

Kend din overenskomst 

Et fagligt råd

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

Jens Dam
Forhandlingschef

FOTO: CHRISTIAN JEPSEN
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fra
Bliv 

– opdateret på 
– inspireret til og 

– klogere på  
forbundets tilbud

Hanne Pontoppidan 
Formand 

Gitte Bech Larsen 
Foreningsformand på AMU-Fyn 

Morten Bay
Næstformand 

Henrik Dyrby Mogensen 
Foreningsformand på ZBC

Dorthe Jespersen 
Formand for Sektionen af 

ansatte i oplysningsforbund og 
på daghøjskoler 

Jan Andreasen 
Formand for Sektionen af 

ungdomsskolelærere 

Her er Uddannelsesforbundets  
nye hovedbestyrelse 
I forbindelse med forbundets kongres i november blev der valgt ny hovedbestyrelse.  
Hovedbestyrelsen sætter retningen for Uddannelsesforbundet de kommende tre år. 
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Jens Andersen 
Foreningsformand på 

TechCollege 

Lotte Klein 
Formand for Sektionen for VUC-

lærerne 

Jesper Vedersø McCandless
Foreningsformand på UNord/

Lyngby Handelsskole 

Per Nielsen 
Formand for FGU-sektionen 

Jørgen Andersen 
Formand for Sektionen for lærere 

i dansk som andetsprog 

Torben Michelsen 
Foreningsformand på Tradium

Læs mere om 
hovedbestyrelsesmedlemmernes mærkesager  
og artiklerne fra kongressen på 
www.uddannelsesforbundet.dk/kongres
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V I STÅ R SA M M E N 

Mekanikere 
giver den gas  
på værkstedet 
og i fritiden
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På Skjern Tekniske Skole 
kommer eleverne fra 
hele landet for at blive 
mekanikere. De er tiltrukket 
af et godt fagligt miljø og 
ikke mindst det sociale liv, 
som blandt andet består af 
lærere på knallertture og 
elever, der griller og kører 
cross i en undervisers have 
mandag aften.
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 N år skoleåret er slut, 
står der ofte som-
merferie med fami-
lien, strandture eller 
afslapning i kalen-
deren. På autolinjen 
på Skjern Tekniske 

Skole har en stor del af lærerne dog lyst til 
at bruge de første dage af ferien sammen 
med kolleger. Hvert år tager de på tur, hvor 
de sammen bevæger sig ud i sommerlandet 
på deres knallerter fra firmaer som Kreidler, 
Honda, Puch eller Yamaha, som de har brugt 
aftenerne på at gøre klar til begivenheden. 

Det er blot et af mange sociale arrange-
menter, som lærerne på skolen deltager i, 
når de har lyst, og det passer ind i program-
met. Ud over at de har det sjovt, har det be-
tydning i hverdagen – også for eleverne. 

– De kan se, at vi snakker hyggeligt sam-
men og laver sociale ting som at køre knal-
lert eller skyde lerduer. Det smitter af på 
eleverne og deres måde at tale med både os 
og hinanden, fortæller Jonas Christensen, 
der er faglærer på auto-linjen, hvor han har 
arbejdet siden 2013.
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De sociale arrangementer begrænser 
sig langt fra til den ene gang om året. 
I forbindelse med det årlige 24-timers 
motorløb i Le Mans arrangerer lærerne 
åbent hus med storskærm og udstillinger 
af seje biler, som interesserede kommer 
og kigger på. Eleverne kommer på ture til 
Tyskland, hvor de besøger bilfabrikker, 
og i hverdagen er der mindre aktiviteter, 
som at nogle lærere går på jagt sammen 
og skyder efter lerduer, eller de kører 
cross sammen med elever.

De mange sociale arrangementer er 
frivillige og ikke noget, ledelsen sætter i 
gang, fortæller Poul F. Jensen, der er ud-
dannelsesleder.

– Det sociale sker på lærernes initiativ. 
Vi siger ikke som ledelse, at nu skal un-
derviserne rystes sammen, og vi ser heller 
ikke skævt til medarbejdere, som ikke har 
lyst til at deltage, siger han.

Har fælles interesser
Hverdagen på skolen handler langt fra 
kun om hygge og sociale arrangementer. Skjern Teknisk Skole har 
opbygget et renomme i autobranchen, der gør, at mange elever rejser 
langt for at blive udlært. Faktisk kommer over halvdelen af eleverne 
ikke fra lokalområdet. Ved svendeprøverne har eleverne fra den vest-
jyske skole et meget højt gennemsnit.

Det er der flere gode grund til, fortæller Poul F. Jensen.
– Vi følger selvfølgelig bekendtgørelserne, men de gælder typisk 

for fem år ad gangen, og autobranchen udvikler sig så hurtigt, at vi er 
nødt til at speede lidt op. Derfor underviser vi i nogle ekstra emner, 
og vi har også godt udstyr. Den vigtigste årsag er dog, at vi har enga-
gerede lærere, siger han og tilføjer, at skolen jævnligt får besøg fra 
andre skoler, som vil kigge nærmere på, hvad de gør. Det er dog svært 
at kopiere.

– Hemmeligheden er, at underviserne går rigtig meget op i det fag-
lige, og i at eleverne har det godt. Det er helt afgørende, siger Poul F. 
Jensen.

Lærer og elever har et fælles mål
Faglærer Jonas Christensen peger også på, at alle skal brænde for 

biler og motorer.
– Det er afgørende for eleverne, at de oplever, at både de og lærerne 

har et fælles mål om, at de skal blive så dygtige som muligt, mens de 
har det sjovt. Samtidig skal de mærke, at godt nok er lærerne ældre end 
dem, og vi har viden, vi skal give videre, men interessen er den samme. 
Vi er alle mekanikere, forklarer Jonas Christensen og uddyber: 

– Vores elever har forskellige erfaringer, når de begynder hos os. 
Nogle har gået i gymnasiet. De er ofte trygge, fordi de ved, at de nok 
skal få styr på teorien. Andre er trygge, fordi de altid har været med i 

Faglærer Kenneth Brændgaard inviterer 
gerne elever med hjem til grill og cross. Han 
mener, at det giver gode forudsætninger for 

at komme lidt mere ind på livet af dem, og det 
giver bedre samtaler, når de mødes i skolen. 

Det er en win win at stå sammen.  
Uddannelsesleder Poul F. Jensen og  

Jonas Christensen er enige om, at på 
Skjern Tekniske Skole har dét, at lærerne 

også i fritiden involverer sig med ele-
verne, fordi de har en fælles interesse i 

motor og maskiner, giver gode resultater 
for skolen. Både i forhold til niveauet på 

svendeprøverne, men også i tilstrømnin-
gen til skolen af elever fra hele landet. 

V I STÅ R SA M M E N 



gode sociale fællesskaber. Men der er også 
nogen, som ikke har oplevet det. De har må-
ske mest siddet i skolen og glædet sig til at 
få fri, så de kunne rode med deres knallert. 
Når de lurer, at vi alle har en fælles interesse 
– at hvis noget kan tunes, så skal det tunes, 
uanset om det er en knallert, en bil eller en 
kuglepen – så falder der hurtigt ro over dem, 
siger han.

Faglærer Jonas 
Christensen 
brænder selv for at 
skrue på motorer 
og maskiner og 
mener, at det 
smitter af på 
eleverne. For ”vi er 
alle mekanikere”, 
som han siger.

xxx, xxx. 
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Ligesom flere kolleger går Jonas Christen-
sen så meget op i jobbet, at han kan finde på 
at bruge en time ekstra i det værksted med 
lifte, som eleverne har adgang til, også uden 
for skolens åbningstid. Her roder de med 
deres egne biler, og Jonas kan blive hæn-
gende, hvis der er et interessant problem 
med motoren. Ligesom kollegerne gør han 
det, fordi de synes, det er sjovt, og selv har 

 „
Samtidig skal de mærke, at 

godt nok er lærerne ældre 
end dem, og vi har viden, 

vi skal give videre, men 
interessen er den samme.  

Vi er alle mekanikere. 
Jonas Christensen, faglærer
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skruet på motorer og maskiner, siden de var teenagere. Der er dog 
ulemper.

– Det er tidskrævende, så jeg gør det selvfølgelig kun, hvis det kan 
lade sig gøre i forhold til familien, og det passer ind. Men det er en 
god investering af tid, for vi får så meget mere tilbage fra eleverne, 
siger han.

Kan snakke om alt muligt
En af de mange elever, som ikke er fra lokalområdet, er Kevin Bech på 
21 år. Han kommer fra den lille by Svenstrup på Als, hvor han også er 
i lære hos det lokale autoværksted, som sender sine lærlinge de om-
kring 200 kilometer til Skjern.

– Niveauet er højere her. Der er dygtige lærere, og udstyret er nyt. 
Det betyder, at jeg udvikler mig fagligt, forklarer han.

Lige nu er der ikke flere pladser på skolehjemmet, så Kevin Bech bor 
i et sommerhus sammen med nogle studiekammerater. Det giver et 
godt fællesskab, hvilket han også oplever på skolen.

– Lærerne har det både godt sammen og godt sammen med os. Det 
betyder, at vi kan snakke om alt muligt – ikke bare om skole. Vi når 
alligevel det hele, selvom vi hygger os, siger han og fremhæver, at han 
aftenen forinden sammen med andre elever var hjemme hos en lærer, 
hvor de kørte cross og grillede i haven.

– Det betyder, at vi får et andet forhold til læreren, end hvis det 
var en, der bare kom her hver dag for at passe sit arbejde, siger Kevin 
Bech.

Vi lærer det, vi skal – og lidt til
Emil Vind er også 21 år og i gang med sidste del af sin uddannelse. 
Han er fra Herning, og med en læreplads i Vildbjerg er han ikke vold-
somt langt hjemmefra. Han har valgt skolen, fordi han på forskellige 
værksteder har hørt, at den skulle være både god og hyggelig.

Han var også med til at køre cross aftenen forinden. Det er vigtigt, 
mener han.

– Man får det godt i skolen, når det sociale er på plads. Jeg har det 
simpelthen bedre, og jeg lærer lærerne og de andre elever bedre at 
kende på den måde, siger han.

Også det faglige er han tilfreds med.
– Vi lærer det, vi skal og lidt til, men vi skal yde en indsats. Gør vi 

ikke nok, får vi at vide, at vi skal tage os sammen. Det har jeg prøvet, 
fortæller han og tilføjer, at han har taget det til sig, også selvom han 
bagefter kunne lave sjov med lærerne.

Du skal være en god gut
Det er faglærer Kenneth Brændgaard, som havde en flok elever med 
hjemme til grill og cross. Udover at han hygger sig med det, giver det 
ham gode forudsætninger for at komme ind på livet af dem.

– Jeg skal vide, hvad de går op i i deres fritid, og hvem de er kærester 
med. Det giver meget bedre samtaler, når vi mødes på skolen, siger 
han og fremhæver vigtigheden af en god stemning og af, at eleverne 
ved, at de og lærerne har fælles interesser.

– Vi har en masse positiv energi, og vi kigger ikke så meget på 
klokken. Vi bliver ved, til vi er færdige. Når eleverne er nede, kan de 

mærke den gode energi, og så kommer deres 
humør op. Men vi tager det selvfølgelig seri-
øst, hvis elever har problemer, siger han.

Grundlæggende oplever Kenneth Brænd-
gaard, at eleverne er interesserede i at lære 
mest muligt.

– De synes ikke, at det er smart at modar-
bejde undervisningen. Du skal være en god 
gut for at få respekt i klassen, siger han. 

 „
Niveauet er højere 
her. Der er dygtige 
lærere, og udstyret 
er nyt. Det betyder, 
at jeg udvikler mig 
fagligt
Kevin Bech, elev

 „
Vi lærer det, vi skal 
og lidt til, men vi 
skal yde en indsats. 
Gør vi ikke nok, får 
vi at vide, at vi skal 
tage os sammen.
Emil Vind, elev



3% i rente* på din lønkonto 
Ud over de økonomiske fordele er vi en bank  
som alle andre. Du kan bruge os til det hele  
– fra lønkonto til investering. Alt fra opsparing  
til realkredit og råd givning om boligkøb.

Vores rødder er i faglige fællesskaber
At tage ansvar for hinanden ligger i vores DNA. 
Lån & Spar tager klima, bæredygtighed og etik 
alvorligt. Godt hjulpet på vej af en engageret 
bestyrelse, som også ønsker at give medlemmer 
af Uddannelsesforbundet særligt favorable vilkår 

Giver det mening?  
Ring 3378 1965 – eller gå på lsb.dk/ufb og book 
et møde

* 3% i rente på op til 50.000 kr. kræver medlemskab  
af Uddannelsesforbundet og afsluttet uddannelse.  
Du skal samle dine bankforretninger hos Lån & Spar 
– se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar. Indestående 
over 50.000 kr. forrentes med 0%. Rentesatserne  
er variable og gælder pr. 9. maj 2019. Eksisterende 
realkreditlån berøres ikke, mens ændringer og nye  
realkreditlån skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.

Lån & Spar er ejet af bl.a.  
Uddannelsesforbundet. Det 
betyder jo ikke, at du absolut 
skal vælge os. Bare at det er 
en god ide lige at tjekke de 
fordele, du får som medejer.

Hvad har  
Uddannelses
forbundet med 
dit valg af bank 
at gøre?

Lån &
 Spar Bank A

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