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– i usikre ansættelser
De løse og usikre job er i fremmarch – også 
inden for lærerområdet, hvor de prekære 
ansættelser breder sig. Det giver ikke kun 
udfordringer for den enkelte, mens også for 
arbejdsmiljøet og hele velfærdsmodellen. 

Fra job  til job



Stavning 2
Af Nanna Ebbesen og Kamilla Hjordt Juul

For at stave på dansk er det vigtigt at 
kunne udnytte diverse stavestrategier. 
I Stavning 2 arbejder kursisterne både 
med morfemstrategien og lydstrategien. 
Bogen følger bekendtgørelsen for  
stavning på FVU.

I samme serie findes 
Stavning 1a og Stavning 1b

Hverdagens matematik 2
Af Niels Tafdrup

I Hverdagens matematik 2 tages der 
udgangspunkt i de tal, man støder 

på i hverdagen. Kursisterne arbejder 
således med emner, de kan forholde sig 

til og bruge i det daglige. Bogen følger 
bekendtgørelsen for matematik på FVU.

I samme serie findes 
Hverdagens matematik 1

LÆS MERE, OG KØB BØGERNE PÅ PRAXIS.DK

Nogle af Alfabetas titler overgår til Praxis. Det gælder bl.a. de 
her nævnte. Du kan se på alfabetaforlag.dk og praxis.dk, 
hvor de øvrige titler kan købes.

NYHEDER TIL FVU STAVNING OG MATEMATIK
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Langt de fleste af Uddannelsesfor-
bundets medlemmer oplever be-
stemt ikke nogen tomgang på grund 
af corona. Der er snarere mere travlt 

end sædvanligt. Det gælder for dem, der 
stadig underviser på skolerne, hvor der skal 
tages en række ekstra sikkerhedsforanstalt-
ninger. Det gælder også for de medlemmer, 
der er overgået til online nødundervisning. 
Det kræver vanvittigt meget mere forbere-
delse, og faren for det grænseløse arbejde er 
hele tiden overhængende.

 Blandt andre faggrupper end lærerne står 
det helt anderledes til. Mange oplever at 
være blevet fyret eller sat på arbejdsforde-
ling, fordi deres arbejdsplads er lukket ned. 
Og her åbner der sig muligheder midt i al 
elendigheden. 

Det er nu, vi kan sikre kortuddannede 
de kompetencer, der er nødvendige for at 
kunne deltage aktivt i alle dele af samfundet 
og sikre sig en plads på fremtidens arbejds-
marked. Vi skal simpelthen udnytte den 
nuværende situation. Det er rigtig godt med 
hjælpepakker, men der skal en egentlig vi-
sion og et sejt træk til udover pengene. 

Mit opråb til politikerne både i Folketinget 
og lokalt er: Hav ambitioner på de kortud-
dannedes vegne. Lær gerne af historien, 
hvordan det kan gøres. 

I slutningen af 1980’erne og op i 1990’erne 
valgte den socialdemokratisk ledede re-
gering, at den økonomiske krise med høj 
arbejdsløshed skulle bruges til, at voksne 
skulle blive dygtigere. Man satsede massivt 
på uddannelse – ledige kom på kurser, be-
skæftigede fik mulighed for at tage uddan-
nelsesorlov, og der blev indført jobrotation, 
så man i en vis udstrækning deltes om job-
bene. 
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Sæt handling bag 
skåltaler – brug VEU 
klogt i corona-krisen

Rigtig mange kortuddannede oplever, at 
deres job er forsvundet under corona-krisen 
– midlertidigt eller permanent. Vi ved, at 
hver gang der er krise, er ufaglærte de første 
til at mærke den. Vi ved, at fremtiden byder 
på færre job til ufaglærte. Endelig ved vi, at 
uligheden i samfundet er vokset de seneste 
år, og at god uddannelse til alle er et centralt 
parameter til at skabe lighed i et samfund. 

Derfor er der sådan set ikke meget at 
betænke sig på. Hvis vi skal klogt igennem 
krisen, skal der ud over alle de sundheds-
mæssige tiltag, der er helt nødvendige, også 
tages førergreb på samfundets tilgang til 
uddannelse til voksne. Nu skal det være slut 
med festtaler om vigtigheden af kompeten-
cer. Bilen skal sættes i bevægelse, som man 
gjorde det for 30 år siden.

Der skal investeres massivt i både almen 
og erhvervsrettet VEU. De almene kompe-
tencer er nødvendige for at kunne agere 
som borger i et samfund, der indretter sig 
mere og mere komplekst. Så der skal mere 
til end blot læse- og regnekurser. Alle bor-
gere har brug for egentlig alment dannende 
uddannelse på niveau med det, de unge til-
bydes, og så skal vi også have et massivt løft 
af de erhvervsrettede kompetencer. Tilsam-
men giver det sikring for både en plads på 
fremtidens arbejdsmarked og indflydelse på 
vores fælles samfund.

Det kan kun gå for langsomt! Sammen må 
vi overvinde de barrierer, der er. Alt andet 
ville være at efterlade de kortuddan-
nede på perronen. 

 „
Mit opråb til 
politikerne både i 
Folketinget og lokalt 
er: Hav ambitioner på 
de kortuddannedes 
vegne. Lær gerne af 
historien, hvordan det 
kan gøres. 

UDDANNELSESBLADET 1/21 3



UDDANNELSES- 
BLADET
Redaktion ansv. redaktør  
Inge Gleerup, journalist 
Dorthe Plechinger, journalist 
Heidi K. Güttler, journalist 
Andreas A. Lund. 
Henvendelser til redaktionen 
Uddannelsesbladet,  
Nørre Farimagsgade 15,  
1364  København K, 
tlf. 7070 2722, blad@
uddannelsesforbundet.dk.  

Design og produktion  
OTW A/S. 
Tryk SC-Grafisk, 
Svanemærket trykkeri,  
licens 541-474. 
Annoncer Allan Christensen, 
AC-AMS Media ApS,  
tlf. 2172 5939. Annoncepriser, 
udgivelsesplan, deadlines mv. 
se www.uddannelsesbladet.dk. 
Oplag 10.400. Kontrolleret  
af Specialmediernes Oplags
kontrol.  
Abonnement Marianne 
Jørgensen, maj@uddannelses
forbundet.dk, tlf. 7070 2722.

Forside Jeppe Michael Jensen 

TEMA: SEKSUALUNDERVISNING ER 
IKKE (KUN) FOR BØRN / Vidste du, at 
seksualundervisning også har stor betydning 
for frafald og trivsel på erhvervsuddannelserne? 
Læs hvorfor og andre vigtige grunde til, 
at mange efterlyser seksualundervisning i 
ungdomsuddannelserne.
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20
ENGAGEMENTET STIGER, 
NÅR ELEVER SELV UDVIKLER 
MODELLER / Når elever selv udvikler 
modeller, får de bedre grundlag for 
at forstå videnskabens forklaringer, 
mener professor Claus Michelsen.

26
HVORFOR I ALVERDEN 
HAVE SEX PÅ SKEMAET I 
UNGDOMSUDDANNELSERNE?
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MIN DRØM ER EVALUERINGER, DER 
PASSER TIL UNDERVISNINGEN / Professor 
Jens Dolin forsøger at gøre op med testregimet 

i sin nye bog. Evalueringer er afgørende for 
læring. Men kommer der for meget fokus på 

dem, går det ud over læringen, mener han.
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24 
FIRE FRISKE FRA 
FORSKNINGEN/ Bliv op
dateret på, hvad der sker i 
forskningen, evalueringerne 
og undersøgelserne på dit 
område.

36
FÅ TJEK PÅ/ din trivsel,  
når du arbejder hjemme. 

34 
NYE BØGER OG  
LÆREMIDLER

38 
NYT FRA UDDANNEL-
SESFORBUNDET  
– TIL DIG / Læs, hvordan  
du får feriebolig og penge  
til at udvikle dig.

41
ET FAGLIGT RÅD/ Tjek  
din pension.

42
DE STÅR SAMMEN

Når VUCunderviseren tager 
ud i en global og højtekno
logisk virksomhed for at un
dervise de faglærte og ufag
lærte ansatte, skal undervis
ningen passe til netop dem. 
Det gjorde emnet Black lives 
matter.

12  „
I de første år var det 
ligesom en hel krimi:  

Får jeg noget arbejde eller 
ej i den nye sæson?

Dorit Grumsen, folkeoplyser, s. 16

TEMA: FRA JOB TIL JOB – NÅR USIKRE ANSÆTTELSER 
BLIVER DAGLIGDAG FOR LÆRERE / Hvordan og hvorfor 
har de prekære ansættelser bredt sig på blandt andet 
Uddannelsesforbundets områder?  
Det kan du blive klogere på her.

JEG HAR NÆSTEN HAFT 
13 ANSÆTTELSESBREVE 
HVERT ÅR / Folkeoplyser 
Dorit Grumsen har haft mere 
end fuldtidsansættelse med 
yogaundervisningen i 25 år. 
Men hun har aldrig haft den 
ansættelsesmæssige tryghed i 
jobbene.

16

10
DENGANG DA DET 

VAR DIGITALE 
DINOSAUR-TIDER
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Ofte viser evalueringer ikke, hvordan elever kan blive 
dygtigere og under visningen bedre. Men bruges 
evalueringer rigtigt, er de effektive redskaber til 
læring, fortæller professor Jens Dolin, som efter 40 år 
i undervisningsverdenen drømmer om evalueringer, 
der i højere grad passer til undervisningen.
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MIN DRØM ER 
    EVALUERINGER, 
  DER AFSPEJLER 
UNDERVISNINGEN 

Evalueringer er afgørende for læring. Noget af det 
vigtigste overhovedet. På den anden side er der 
kommet så meget fokus på dem, at det går ud 
over læringen. Sådan lyder et af de dilemmaer, 
som professor Jens Dolin har beskæftiget sig med 
i årevis og for nylig har beskrevet i bogen ”Evalu-

ering på godt og ondt”.
– Det er afgørende for undervisningen, at der foregår for-

mative processer. Den gode formative evaluering skal hjælpe 
elever til at blive dygtigere. Den er en vej til, at de får at vide, 
hvordan de skal blive bedre, siger han.

Den proces har flere lag.
– Evalueringen skal hjælpe eleverne i forhold til det rent 

fagfaglige problem, de arbejder med, men den skal også helst 
hjælpe dem til bedre at forstå processerne i undervisningen og 
faktisk også til bedre at forstå sig selv, så de kan vurdere, hvad 
de har brug for, når de skal lære, forklarer professoren. 

Testregime går ud over læringen
Den type evaluering, der gør eleverne bedre, eksisterer rundt 
omkring i det danske uddannelses system, som Jens Dolin har 
været en del af i omkring 40 år. Først som gymnasielærer i 
Køge, hvor han i 20 år underviste i fysik og geografi, og siden på 
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både Syddansk Universitet og  
Københavns Universitet, hvor han på 
forskellig vis har undervist andre i at 
undervise. 

I den tid er der kommet mere og 
mere fokus på evalueringerne. Det 
gælder ikke mindst de summative, 
hvor man vurderer elevens niveau. 
Med andre ord er det en summativ 
evaluering, når man giver elever 
karakterer. Det er der sådan set ikke 
noget i vejen med, men det har taget 
overhånd, mener professoren.

– Der er et testregime, som har 
været i lang tid på gymnasiet. Men nu 
er det i hele undervisningssystemet, 
og derfor er det vigtigt at undersøge, 
hvorfor det er sådan, og hvilken be-
tydning det har for undervisningen. 
Det har nemlig en negativ betydning, 
blandt andet fordi både lærere og 
elever fokuserer undervisningen mod 
det, der skal evalueres – hvilket ikke 
nødvendigvis dækker alle uddannel-
sens formål. Det kan også gå ud over 
læringen, siger Jens Dolin og uddyber:

– Det kan betyde, at eleverne har 
fokus på at sige noget og vise, hvad de 
kan lige nu, i stedet for faktisk at lære 
noget nyt. De kan blive mindre tilbø-
jelige til at bore sig ned i emner, fordi 
de synes, de er spændende. I stedet 
overvejer de taktisk, hvad læreren vil 
have dem til og forsøger ret overfla-
disk at opfylde det, siger han.

Sammenhæng mellem undervis-
ning og evaluering
Men hvad er en god evaluering? Det 
simple svar er, at det er en evaluering, 
der lever op til sit formål. Det længere 
svar skriver Jens Dolin og andre bøger 
om.

Elementer i formativ evaluering

 f Eleven skal lære, så derfor skal han eller 
hun være med i processen og vide, hvorfor 
I gør, som I gør. 

 f Feedback skal tilpasses den enkelte elev. 
Lærerne skal differentiere feedbacken, så 
den passer til den enkelte elev.

 f Evalueringen skal pege fremad, så̊ eleven 
ved, hvordan han eller hun kan blive bedre.
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– Ideelt set burde evalueringen støtte 
elevers læring. Som lærer skal du være præ-
cis og have nogle trin, du selv kan bruge til 
at give feedback, så du trinvist kan bringe 
eleven hen til målet. Helt grundlæggende 
skal læreren – og eleverne – vide: Hvor skal 
vi hen, hvor er eleven henne i processen, og 
hvordan kommer eleven hen til målet, for-
klarer han.

Den summative evaluering – hvor man 
eksempelvis får et tal til sidst – hjælper ikke 
elevernes læring. Men det betyder ikke, at 
den ikke skal være der.

– Politikere, ledere og embedsværket 
bruger evalueringerne til at holde øje med, 
hvordan de enkelte dele af undervisnings-
systemet fungerer, så de kan justere, hvis 
noget er galt. Det er vigtigt, at de har den 
mulighed, siger han og tilføjer:

– Det forudsætter så, at de summative 
evalueringer er valide, og det er de ikke 
altid, for de kan ikke indfange alt. Det ser 
vi blandt andet med diskussionerne om de 
store undersøgelser som TIMMS og PISA og 
ikke mindst i forhold til de nationale test, 
siger han.

Set fra Jens Dolins synspunkt er det et 
problem, at karaktererne i det danske ud-
dannelsessystem ikke knytter sig tæt nok til 
læringen. Det ville han gerne lave om.

– Min drøm er et undervisningssystem, 
hvor lærernes daglige undervisning træder 
frem i evalueringen, og den daglige under-
visning dermed bliver afspejlet i karakteren, 
siger han og tilføjer, at sådan er det ikke i dag. 

– Der er årskarakterer og eksamenskarak-
terer, og de er ofte ikke ens, hvilket eleverne 
– og myndighederne – nogle gange undrer 
sig over. Men det er ikke så mærkeligt, for de 
bedømmer to forskellige ting, og karakteren 
til eksamen viser kun, hvad eleverne har præ-
steret til netop denne eksamen, siger han.

Jens Dolin

Er tidligere leder af 
Institut for Natur-
fagenes Didaktik på 
Københavns Universi-
tet. I dag er han pro-
fessor emeritus og 
stadig særdeles aktiv 
i forskning og under-
visning. Udgav sidste 
år bogen ”Evaluering 
på godt og ondt”.



Det er dog muligt at skabe sammenhæng 
mellem undervisningen og evalueringerne, 
så evalueringerne både kan bruges til  
niveaufastsættelse og til at gøre eleverne 
bedre. 

En af vejene går gennem portfolio, hvor 
elevernes produkter bliver samlet. Det er 
et redskab, der kan bruges løbende, og ele-
verne kan gennem året få formativ feedback 
på deres arbejde. Noget af det kan så efter 
aftale indgå i en summativ evaluering, og de 
dele kan eleverne senere arbejde videre med, 
hvis de vil. En fordel ved denne metode er, 
at eleverne også selv kan lære om, hvordan 
de lærer.

Professoren understreger, at eleverne hele 
tiden skal vide, hvornår og hvordan, de bli-
ver bedømt.

– Eleverne skal ikke vurderes på det for-
mative. Og det er vigtigt, at lærerne tydeligt 
fortæller, at ”det, I laver her, bliver I ikke 
bedømt for, og det indgår ikke i en karakter”. 
Læreren skal forklare, at forløbet har fokus 
på læring. Eleverne skal afprøve noget og 
gerne satse lidt, siger Jens Dolin.

Differentiering er afgørende
I mange fag er det oplagt at arbejde med det 
formative i forhold til skriftlige opgaver, 
fordi der er konkrete ord og fagudtryk, der 
er fastholdt i produktet, som er let at for-
holde sig til efterfølgende. Det er sværere 
med det talte ord, hvor der skal reageres 
umiddelbart, og det kan også være en ud-
fordring i håndværksfag, hvor fysiske hand-
linger skal fastholdes. Her kan det være en 
fordel at optage elevernes arbejde på video, 
vurderer Jens Dolin.

– Udfordringen er at fastholde processen, 
hvor eleven udfører nogle vigtige handlin-
ger. Har man det på video, kan underviseren 
udvælge vigtige dele – måske bare et par 

 „
Min drøm er et undervisningssystem, hvor 
lærernes daglige undervisning træder frem 
i evalueringen, og den daglige undervisning 
dermed bliver afspejlet i karakteren. 
Jens Dolin

UDDANNELSESBLADET 1/21 9

minutter – og sammen med eleverne zoome 
ind på, hvad der er godt, og hvad der kan  
gøres anderledes, foreslår han.

Men hvad med elever, som har det svært? 
De har det også ind imellem hårdt med 
summative evalueringer, som netop viser  
de fagligt svage elever deres svagheder, uden 
at de får anvist veje til udvikling. Det kan 
mindske deres selvværd og dermed præge 
deres fremtidige præstationer. Her er dif-
ferentiering afgørende, og det giver den 
formative evaluering netop mulighed for, 
forklarer professoren.

– For elever, som har det svært – det kan 
både være socialt og fagligt – er det affektive 
desuden meget vigtigt. Det kognitive af-
hænger af, at det affektive er i orden. Derfor 
er det afgørende for elever fra studiefrem-
mede hjem, at undervisningsmiljøet er godt 
og trygt, og at de føler, at undervisningen 
er meningsfuld. Det gælder alle, men især 
fagligt svage elever har brug for trygge ram-
mer til at kunne udfolde sig og for at kunne 
forholde sig konstruktivt til feedback, for-
klarer Jens Dolin. Her er differentieringen 
afgørende for den formative evaluering, 
fordi den skal være rettet ind efter, hvor den 
enkelte elev er i sin læreproces. Det kan dog 
stadig være svært at kapere feedback.

– Derfor er det vigtigt, at man gang på 
gang understreger, at det er produktet og 
ikke personen, der bliver givet feedback på. 
Produktet skal forbedres – ikke personen, 
siger professoren. 



DENGANG DA...
 

Hvis coronapandemien havde 
ramt os for 63 år siden, var vi 
kommet i helt andre vanskelig
heder end i dag, når vi skulle un
dervise eller arbejde hjemmefra. 

Danmarks første computer, 
DASK, der kom til den 13. februar 
1958, vejede nemlig 3,5 ton og 
havde kun en indre hukommelse 
på 0,005 MB… Det var først i  
midten af 1960’erne, at compute
ren fik en størrelse, hvor den blev 
et værktøj for flere.

Dengang ville vi nok heller ikke 
have været rustet til overhovedet 
at betjene en edbmaskine uden 
hjælp fra eksperter. For først i 
1972 udgav det såkaldte Johnsen
udvalg, som Undervisningsmini
steriet nedsatte, sin betænkning 
”EDBundervisning i Det Offent
lige”. Konklusionen var, at stør
stedelen af befolkningen i en ”ikke 
alt for fjern fremtid” ville komme i 
direkte berøring med datateknik
ken, og derfor skulle ”alle borgere 
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Digitale dinosaur-tider

Kilder: Danmarks Tekniske Museum,  
Dansk IT’s jubilæumsskrift ”Tilbageblik  
på 50 års it-historie.
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rustes til at beherske den logik  
og problemløsning, som lå bag den 
nye teknik”.

Det er svært at sige, hvornår 
”en ikke alt for fjern fremtid” er. 
Men 2020 vil i hvert fald blive 
husket for tigerspringet ind i den 
digitaliserede verden. 
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MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin

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

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

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

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

Supplerende materialer:

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

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

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

   Mayanna J. Riis

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

BEGYNDERSYSTEMER
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Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3
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På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin
Midtvejs til dansk – trin for trin
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BREVE/SKRIFTLIG 
FREMSTILLING

DANSK  
TALESPROG

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

Læs mere på www.synope.dk
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Der har altid været fyringer – også 
i undervisningsverdenen. Men de 
seneste tre år har der været køer ved 
exit-døren. Og til forskel fra før går 
de afskedigede ikke så ofte videre til 
nye faste ansættelser andre steder, 
ligesom de usikre tidsbegrænsede og 

timelønsansættelser nu også sker på nye områder.
– I disse år ser vi, hvordan prekære ansættelser 

breder sig langsomt, men sikkert over hele voksen- og 
efteruddannelsesområdet, siger formand for Uddan-
nelsesforbundet Hanne Pontoppidan.

Hun forklarer, at der for eksempel sker en privatise-
ring af VEU-indsatsen. Her kommer nye private udby-
dere af undervisning ind på AMU-området med tilbud 
uden overenskomst, eller der udbydes skræddersyede 
forløb uden for AMU-systemet, som varetages af en-
keltmandsvirksomheder som et alternativ til det of-
fentlige tilbud. 

– Vi ser det også ved, at der på primært erhvervs-

De usikre ansættelser 
er på fremmarch. Korte 
og tidsbegrænsede 
ansættelseskontrakter 
afløser fastansættelse både 
i den offentlige sektor og i 
private virksomheder. Det kan 
udfordre både de, der får  
korte kontrakter, men også  
de fastansattes arbejdsmiljø 
og hele idéen om den 
danske model og vores 
velfærdssamfund. 

Fra job til 
job – korte 
ansættelser er 
dagligdag for 
lærere

Ny måned – nyt job. De usikre 
ansættelser bliver et vilkår på 

stadig flere af Uddannelses-
forbundets områder.
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skoler begynder at være en hel del individuelle kontrakter 
og folk, der ansættes som timelønnede i stedet for i faste 
stillinger, siger Hanne Pontoppidan.

Mange afskedigelsessager
Problemet med de prekære stillinger, hvor der ikke er 
de mest basale rettigheder i form af løn under sygdom, 
ferie med løn, pension og lignende, er velkendt på fol-
keoplysningsområdet. Men nu viser tendensen sig altså 
også mere og mere på det erhvervsrettede område og 
ikke mindst på et turbulent område som dansk som an-
detsprog. 

Her viser den seneste optælling fra Uddannelsesfor-
bundet, at der fra begyndelsen af 2018 til sensommeren 
2020 var 962 fyringer af lærere på de skoleområder i 
dansk som andetsprog, hvor Uddannelsesforbundets 
medlemmer arbejder. Det skyldes store omvæltninger i 
vilkår og kursistgrupper og behøver ikke være ensbety-
dende med, at alle de afskedigede fremover skal arbejde 
på usikre forhold. Men det sker i stadig højere grad, siger 

Jørgen Fick Andersen, der er formand for sektionen af 
lærere i dansk som andetsprog i Uddannelsesforbundet.

– Det, vi især ser lige nu, er mange ansættelser på 
timeløn og tidsbegrænsede ansættelser, siger han og for-
klarer, at det dels giver stor usikkerhed for den enkelte, 
dels begrænsninger på for eksempel et område som løn-
forsikring, hvor man ikke kan få en forsikring, hvis man 
kun er ansat i en tidsbegrænset periode. 

– Det sker, fordi markedet er budt i bund. Så er der 
ikke penge til anstændige ansættelser mere. Hvis man 
har vundet et udbud til en meget lav pris, er man nødt 
til at finde ud af, hvordan man alligevel kan tjene penge, 
forklarer han.

Sker både i offentlig og privat sektor 
Corona-tiden har om ikke forstærket tendensen, så bragt 
op til overfladen, hvor udsatte mange er i deres ind-
komst- og ansættelsestryghed.

Det siger arbejdslivsforsker og ph.d. Janne Gleerup fra 
RUC, der i sin forskning har beskæftiget sig med det pre-
kære arbejdsmarked.

– Det er gået op for folk, at den såkaldte flexicurity-
model efterhånden er mere flex end security, og at man 
ikke sådan uden videre bare kan leve for de dagpengesat-
ser, der er nu. For nu rammer arbejdsløshed alle mulige 
mennesker i alle mulige brancher, siger hun og tilføjer, 
at på den måde er der nogle ting lige nu, som er under 
forandring.

Janne Gleerup kigger som arbejdslivsforsker primært 
på det kvalitative aspekt ved usikre ansættelser og min-
dre på statistik, men der har på nogle områder været en 
stigning, forklarer hun. Og den er ujævnt fordelt. Det er 
branchebestemt og afhænger i mange tilfælde af tradi-
tioner inden for forskellige brancher.

– Især i fag med tradition for deltid ser vi prekære an-
sættelser, og det er i det offentlige typisk kvindefag, men 
ikke kun, påpeger hun.

Det er også i høj grad brancher, der er under pres på 
grund af for eksempel internationalisering, men også 
på grund af økonomien, som i den offentlige sektor er 
skåret ned.

– Det betyder, at presset i forhold til at finansiere un-
dervisning øges, og så er det fristende at gøre brug af 
midlertidige ansættelser. Så i den offentlige sektor sker 
de prekære ansættelser vidtgående på grund af nedskæ-
ringer, og hvor man tænker, at det er billigere at have de 
ansatte på den her måde, siger hun.

Usikre vilkår for den enkelte – og arbejdspladsen
På det mere individuelle plan giver det problemer for den 
enkelte at have meget usikre betingelser for indkomst og 
planlægning – at man er nødt til at leve lidt fra hånden 
til munden. Før de unge har stiftet familie, kan de måske 
godt leve med det.

– Men når de pludselig skal købe en lejlighed, kan de 
ikke få lån i banken, og så melder problemerne sig, siger 
Janne Gleerup.



Og på arbejdspladsniveau kan det måske være fristende på kort sigt at 
have mange svingdørsansættelser for arbejdsgiverne. Men det kan gå ud over 
kontinuitet og kvalitet i arbejdet, hvis der er for mange løst ansatte. Det øger 
også presset på de fastansatte, for det er dem, der må tage ansvar, når de an-
dre kommer og går, ligesom de løst ansatte ikke er med til at planlægge lang-
sigtet. Endelig kan stor udskiftning gå ud over arbejdsmiljøet, de kollegiale 
relationer og samarbejdet, siger hun:

– Alle de indre komponenter i arbejdet kan komme under pres, hvis der er 
for mange løst ansatte. 

Problem på flere niveauer
Janne Gleerup ser det også som et samfundsproblem, at der er flere og flere, 
der oplever, at de ikke kan komme med på a-holdet, og at de altid er dårli-
gere stillet. Det kan give anledning til polariseringer, og at man mister tilli-
den til, at det for eksempel nytter noget at være medlem af en fagforening:

– Dermed kan hele partssystemet (at fagforeninger og arbejdergiverorga-
nisationer indgår aftalerne for arbejdsmarkedet, red.) på sigt blive undermi-
neret, hvis mange ansatte ikke er med i aftalerne for den store normalgruppe 
på arbejdsmarkedet. Det kan presse vores grundmodel for samfundet, som 
jo afhænger af partssamarbejdet. Svækkes modellen, hvis man ikke har nogle 
medlemmer, fordi de melder sig ud, er det ikke stærkt, siger hun. 

RUC-forskeren tilføjer, at hvis de ringe ansættelser uden overenskomst 
breder sig, og opbakningen til systemet forsvinder, kan det svække hele ar-
bejdsmarkedsmodellen, som jo er en integreret del af vores velfærdsmodel.

– Så på lang sigt kan det give nogle samfundsmæssige konsekvenser, som 
måske ikke er de ønskede, men som vi skal være opmærksomme på.

Overenskomster er svaret
Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, mener, at vejen 
frem til større sikkerhed for regulære jobs er at få dækket alle områderne 
med overenskomster. Det er dem, der giver den ansættelsesmæssige tryg-
hed for den enkelte.

– Det er dog alt andet lige lettere, hvis der er tale om større arbejdspladser. 
Derfor er det en stor udfordring for os, når der hele tiden opstår nye, mindre 
private udbydere af for eksempel danskundervisning eller VEU. Men det er 
en opgave, vi bare skal bide skeer med. For det er ikke kun lærerne og os, det 
er et problem for, at denne privatisering sker, pointerer Hanne Pontoppidan. 

– Det er i de kortuddannedes interesse, at det er de offent-
ligt anerkendte tilbud, der bruges, fordi det giver nogle na-
tionalt anerkendte kompetencer, som kan bruges – også ved 
jobskifte. Og det er i de mindre virksomheders interesse, 
fordi de ikke har råd til selv at stå for indkøb og kvalitetssik-
ring af private forløb. 

– Derfor skal vi gerne sikre, at de offentlige voksen- og 
efteruddannelsestilbud, der er regulerede, er så relevante og 
tilgængelige, at de vælges forud for de private tilbud, der lig-
ger uden for lovgivningen, siger Hanne Pontoppidan. 

I forhold til de sidste mange års turbulens på danskud-
dannelsesområdet på sprogcentrene med konkurrence på 
stadig dårligere vilkår arbejder Uddannelsesforbundet for, 
at kommunerne stiller et tilstrækkeligt og kvalitativt tilbud 
til rådighed for indvandrerne. 

– For vi ved, at gode danskkundskaber betyder bedre job-
adgang og bedre mulighed for integration. Derfor bør det 
også være i alle kommuners interesse at give rammerne for 
gode danskkundskaber til borgerne gennem gode rammer 
for lærerne. Alternativt kan det jo ende med mange flere på 
offentlig forsørgelse på den lange bane, siger Hanne Pont-
oppidan. 

Kampen er også politisk
Herudover er der en række forhold, der skal løses med de 
eksisterende forhandlingsmodparter via overenskomstfor-
handlingerne, mener formanden:

– Men kampen er i høj grad også politisk. Hvis jobcentrene 
satte hælene i i forhold til at bruge firmaer uden overens-
komst, og hvis kommunerne krævede, at det var en betin-
gelse for at vinde et udbud, at man havde overenskomst med 
den organisation, der traditionelt er på området, så ville 
vi være nået et godt stykke vej. Men når man bare lader stå 
til og overlader kampen til aktørerne, fordi man ”ikke vil 
blande sig”, samtidig med at man hele tiden laver nye ud-
bud, der konstant presser prisen nedad, så er man reelt med 
til at skubbe på udviklingen.

Og, understreger Hanne Pontoppidan:
– Uanset hvad slutter vores kamp for at få overenskomst-

dækning af alle vores medlemmer – også dem inden for fol-
keoplysningen – aldrig. 

T E M A: U S I K R E A N SÆ T T E LS E R 
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 Begrebet prekariatet blev introduceret af den engelske 
økonom Guy Standing. Han mener, at det er en ny 
samfundsklasse i stil med arbejderklassen og over-
klassen. Prekariatet består af blandt andet ufaglærte, 

migrantarbejdere, hotelrengøring, og akademikere, som kun har 
til fælles, at de alle er i denne nye klasse. 

– Prekariatet vil være noget andet i Danmark end i Bangla-
desh, fordi vi har velfærdssamfundet. Jeg mener ikke, man kan 
tale om en samlet klasse som sådan i Danmark. Man kan sna-
rere tale om prækære ansættelser, og vi studerer så tendensen 
til, at nogle områder og medarbejdergrupper er mere udsatte 
for det end andre, siger arbejdslivsforsker og ph.d. fra RUC, 
Janne Gleerup.

Hun tilføjer, at det er svært at afgrænse prekariatet som 
klasse, da man kan bevæge sig ind og ud af prekære ansættelser 
med lange stabile perioder afløst af perioder med usikre ansæt-
telser.

– Så der er flydende grænser, siger hun.
Atypiske ansættelser omfatter bredt set alt det, der ikke er 

fastansættelser:
– Men det inkluderer jo også mange, som ikke har prekære 

arbejdsliv. En kendt radiovært, der tidligere har været fastansat 
i DR, og som nu laver sit eget firma, er måske ikke prekarise-
ringsramt, men hendes kollega, som arbejder freelance, kan 
godt være det. Prekarisering handler om dem, som rammes ne-

gativt og bliver ekstra sårbare uden fast ansættelse, siger Janne 
Gleerup. 

Så hvad vil du kalde det?
– Jeg plejer som samlet betegnelse at sige, at det er de grup-

per af mennesker på arbejdsmarkedet, som ufrivilligt er hen-
vist til usikre og midlertidige ansættelser og derfor ikke nyder 
gavn af alle de fordele, man har som fastansat. Hvis du er 
timeansat, har du ikke alle disse goder. Når timerne er slut, er 
du væk. Det er det, mange oplever nu, og det er ligesom et A- og 
et B-hold.

Så der, hvor du skelner, er i forhold til frivilligheden?
– Ja, men igen – hvad er frivilligt? Når jeg interviewer folk, si-

ger de, at de for eksempel selv har valgt at være en selvstændig 
enmands-virksomhed. Men har de valgt det, fordi der ikke er 
faste stillinger i deres branche, har de valgt det på en ufrivillig 
baggrund, siger Janne Gleerup. 

Hun plejer derfor at sige, at det er folk, der objektivt er karak-
teriseret ved, at deres ansættelsesforhold er usikkert og midler-
tidigt. Og så kan nogle sige, det er frivilligt, mens andre er mere 
ambivalente. 

Det kaldes prekariatet 
som samlet begreb.  
Men der er stor forskel 
på, hvad der menes i 
forhold til danske forhold 
og velfærdssamfundet 
og på globalt plan. 

Prekariatet  
– en ny samfundsklasse 
eller ej? 



Dorit Grumsen, der er 67 år, kunne 
være stoppet som yogalærer for 
syv år siden, men valgte i stedet at 
drosle ned arbejdsmæssigt. Nu er 

hun imidlertid stoppet helt. Hun synes, hendes 
yoga-undervisning passer virkelig dårligt med 
corona-afstand til deltagerne. 

– Jeg skulle have haft to hold for seniorer, 
men corona-reglerne gjorde, at jeg ikke havde 
lyst til at arbejde på den måde. Alle de ting, jeg 
vidste var særligt gode for mine deltagere, og 
som jeg var god til, kunne jeg ikke gøre mere, 
siger Dorit Grumsen.

Så Dorit tog beslutningen om at stoppe helt. 
Sådan. Her og nu. For en af de få gode ting, der 
er at sige om de daglejeragtige vilkår, hun har 
været ansat under de seneste 25 år i folkeoplys-
ningen, er opsigelsesvarslet på en uge – når det 
altså går den anden vej. Det vil sige, når man 
selv siger op. 

– For mig har det været totalt usikkert gen-
nem årene. I de første år var det ligesom en hel 
krimi: Får jeg noget arbejde eller ej i den nye 
sæson? Nu kunne jeg sige op uden varsel, siger 
hun, der har haft ”mere end fuldtidsarbejde” 
gennem de 25 år – 13 yogahold om året, som 
hun har kørt over de tre sæsoner. 

– Så det blev jo til en del ansættelsesbreve per 

Jeg har næsten haft  
13 ansættelsesbreve  
hvert år

De første år var det spændende 
som en krimi forud for hver 
sæson: Ville Dorit Grumsen få 
arbejde denne gang eller ej? Hun 
har netop forladt 25 års arbejde 
som fuldtidsansat yogalærer i 
folkeoplysningen på daglejervilkår. 
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hold. Jeg har næsten haft 13 ansættelsesbreve hvert 
år. Og når de så udløb, havde jeg ikke sikkerhed for 
at få arbejde igen.

Vild med yoga
Dorit Grumsen er oprindeligt uddannet sygeple-
jerske og har haft godt fast arbejde med regelmæs-
sig løn, løn under sygdom og barsel, pensions-
indbetaling med videre. Men da hun lærte yoga at 
kende, blev hun så begejstret, at hun tog orlov fra 
sit job for at tage den toårige uddannelse som yo-
galærer. Og så vendte hun sådan set aldrig tilbage 
til sit faste arbejde, men blev ansat i folkeoplys-
ningen.

– Så fra at have været i en fast stilling med de 
goder, der hører med, røg jeg ud i de her elendige 
arbejdsvilkår. Jeg har ikke fortrudt, men hold da 
op, hvad jeg dermed sagde nej til af bedre vilkår på 
mange måder, siger hun. 

Dorit har fået dagpenge gennem ferieperioden 
ét af årene, men der er man forpligtet til at stå 
til rådighed for arbejdsmarkedet og søge jobs. Så 
hun droppede dagpengene og arbejdede i ferierne 
i stedet:

– Jeg har arbejdet på fiskerøgeri, restaurant, 
feriekoloni, og de seneste mange år har vi haft vo-
res eget bed and breakfast her på Fanø, så det har 
passet virkelig fint. Vi har haft supertravlt med det 
om sommeren.

Så du har i realiteten ikke haft ferie i de år?
– Nej. Ikke rigtig sommerferie. Vi har jo fulgt 

skolernes påske-, efterårs- og juleferie, og så har vi 
puttet lidt ferie i indimellem. Men det har krævet 
planlægning, siger Dorit Grumsen.

Intet pensionsbidrag som løst ansat 
Pensionsopsparing har Dorit Grumsen kun fra sit 
arbejde som sygeplejerske, og så har hun siden 
indbetalt et fast beløb selv hver måned. Men siden 
hun stoppede som sygeplejerske i 1993, har ingen 
arbejdsgivere spædet til. Det er en af de ting, hun 
mener, der skal kæmpes for: At der i den timeløn, 
folkeoplyserne får, er indbygget noget til pensio-
nen, eller at arbejdsgiveren skal betale til den, som 
på alle andre ansættelsesområder.

– Det er jo fuldstændigt vildt, at vi som nogle af 
de eneste ikke får, siger hun. 

Hun har fået sygedagpenge i de perioder, hun har 
været syg, men kun fordi hun gennem Uddannel-
sesforbundet fik at vide, at hun havde ret til det.

– Og så har jeg selv skullet arbejde det ind og tage mine hold i den anden 
ende. Det har været okay for mig. Sygedagpenge er trods alt noget, men løn 
under sygdom havde været bedre.

Uden varsel
Har der ikke været nogle af dine arbejdsgivere, der undervejs har stillet spørgsmål 
ved dine vilkår?

– Nej. Det har jeg aldrig oplevet. Det er jo en nem måde at have folk ansat 
på, og langt hovedparten af dem, der arbejder i aftenskoler, er deltidsansatte 
med måske to timer om ugen eller tre weekender om året. Men vi er trods 
alt en hel del, der har haft fuldtidsjob eller mere end halv tid, siger Dorit 
Grumsen.

Og det ville på mange måder også være en fordel for arbejdsgivere at sikre 
ordentlige ansættelsesvilkår. Da Dorit for ti år siden skiftede til et andet 
oplysningsforbund, trak hun mere end 100 mennesker fra yogaholdene med 
sig fra sin gamle arbejdsplads, ligesom hun efter sidste personalemøde, 
hvor to yogahold havde tilmeldt sig, besluttede sig for at stoppe. 

Det ringede hun til sin leder og sagde.
– For det har jeg jo også lov til at gøre, når vi kun har en uges opsigelses-

varsel, siger hun. 

Jeg har næsten haft  
13 ansættelsesbreve  
hvert år
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T E M A: U S I K R E A N SÆ T T E LS E R  Dorit blev så begejstret for 
yoga, at hun droppede sin trygge 

fastansættelse for at blive 
yogalærer i folkeoplysningen.
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Se Gyldendals styrkede 
digitale tilbud til 
Dansk som andetsprog 

Vores kendte grundbøger i ny opsætning, 

som udnytter det digitale medie fuldt ud

Se alle vores nye digitale produkter på: 

gyldendal-uddannelse.dk/DSA

Integreret lærervejledning, 

ordforklaringer, lyd og video 

Alle elementer samlet på et sted, 

altid tilgængeligt

Gennemrevideret site, hvor du kan finde alle 

titler i vores populære Fakta&Fiktion-serie

Se mere på: faktaogfiktion.gyldendal.dk

Dybe links direkte til indhold 

– perfekt til virtuel undervisning

Mulighed for tildeling af opgaver 

og onlineafleveringer
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E t verdenskort. Berettermodellen. Archi-
medes lov. Undervisning er fyldt med 
modeller, som gør det lettere for ele-
verne at forstå verden. Det kræver dog, 
at de forstår og husker modellerne, og 
det gør de bedst ved selv at få lov til at 
udvikle deres egne forklaringsmodeller 

på forskellige fænomener. De skal modellere, forklarer 
professor Claus Michelsen, der på Syddansk Universitet 
forsker i netop modellering.

– Det er velbeskrevet i forskningen, at det har en 
positiv effekt for læring at arbejde med modeller. Det 
er aktiverende, når eleverne selv skal forsøge at løse 

problemer ved at udvikle modeller, forklarer profes-
soren.

Han ser arbejdet med at udvikle egne modeller som  
et trin på vejen til at forstå videnskabeligt anerkendte 
modeller, læreren senere introducerer dem for.

– Hvis elever bliver præsenteret for modeller, uden at 
de selv har prøvet at arbejde med dem først, kan de være 
svære at forstå. Når elever selv udvikler dem, kan de gen-
besøge den viden, videnskaben allerede har udviklet. Det 
har positiv effekt i forhold til læringen. Og når de senere 
bliver præsenteret for den videnskabeligt anerkendte 
model, vil de i mange tilfælde opdage, at de selv har væ-
ret nogenlunde tæt på, siger han og forklarer, hvorfor 

I  DY B D E N M E D
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En ting er at aflæse et verdenskort. Noget andet 
er at udvikle det selv. Når elever selv udvikler 
modeller, får de bedre grundlag for at forstå 
videnskabens forklaringer, og samtidig stiger deres 
engagement, forklarer professor Claus Michelsen, 
der blandt andet forsker i modellering.

Engagementet  
stiger, når elever  
   selv udvikler  
   modeller



det ikke er en unødvendig omvej til at forstå en model, 
der allerede eksisterer.

– Hvis læreren præsenterer dem for en model, skal 
hun pakke den ud, så eleverne forstår enkeltelementerne 
i den. Hvis de selv har arbejdet med den på forhånd og 
selv været med til at konstruere noget lignende, så ken-
der de allerede elementerne, og processen med at pakke 
modellen ud bliver derfor nemmere. Grundlæggende 
handler læring om at konstruere viden. Meget matema-
tisk læringsteori peger på, at det gavner elevernes vi-
denskonstruktion, når de genopdager, hvordan modeller 
og begreber oprindeligt er blevet til, ved at de selv prøver 
det, siger Claus Michelsen

Forener teori og praksis
For uddannelser, som skal forene teori og praksis, er det 
oplagt at arbejde med at udvikle modeller. Claus Michel-
sen kalder modellering for en dynamisk kobling mellem 
teori og praksis forstået på den måde, at teori ikke kom-
mer før praksis eller omvendt.

– Bevægelsen går begge veje. Det er frem og tilbage 
mellem det konkrete og det abstrakte. Man har et kon-
kret problem, som man laver om til matematik, men 
man er aldrig i en lukket matematisk verden, fordi man 
holder øje med, om teorien så også passer til virkelighe-
den, siger han.

Når eleverne selv skal udvikle modeller, skal læreren i 
sagens natur ikke på forhånd præsentere dem for en op-
skrift på, hvordan de skal gribe opgaven an. På den anden 
side skal de holdes på sporet, så de oplever, at modellen, 
de udvikler, kan være med til at forklare problemet, de 
undersøger.

– Man taler om modelfrembringende aktiviteter. Man 
kan ikke bare sætte i gang. For det første skal eleverne 
have forhåndsviden, og dernæst skal man som under-
viser forsøge at overføre ansvaret for problemet til ele-
verne. På den måde skaber man engagement og motiva-
tion, siger han.

UDDANNELSESBLADET 1/21 21



22 UDDANNELSESBLADET 1/21

I  DY B D E N M E D

I processen med selve udviklingen af modellen 
skal eleverne styre, men de skal guides af læreren.

– Det inkluderer også, at eleverne skal guides 
til at være kritiske overfor deres egen model og 
på den måde forhåbentlig opdage, hvis den slet 
ikke fungerer. Så kan de gå tilbage i processen og 
forsøge at udvikle en ny model. De skal opleve at 
arbejde undersøgende som videnskabsmænd, men 
samtidig skal læreren sørge for, at de ender med et 
konkret produkt, som er godt nok til at forklare et 
udsnit af virkeligheden, siger han.

Naturligt at arbejde tværfagligt
Skal eleverne bruge flere forsøg på at udvikle mo-
deller, kan de ende med at tage udgangspunkt i 
flere forskellige fag. Modellering er nemlig en op-
lagt vej til at arbejde tværfagligt.

– Man tager udgangspunkt i et konkret problem, 
og det er sjældent, det kan løses ud fra helt faste 
positioner. Derfor kommer man meget ofte helt 
naturligt til at bruge viden fra flere forskellige fag, 
siger Claus Michelsen.

Vil man for eksempel arbejde med modeller, der 
skal beskrive udviklingen i coronasmitten, er der 
flere veje at gå. En af dem er at bruge matematik. 

– Det er forholdsvist simpelt, så det kan man 
klare fra omkring 9. klasses-niveau. Man kan kigge 
på de tre faktorer – nemlig, hvor mange er smit-
tede, hvor mange er ikke smittede, og hvor mange 
er blevet raske. Det er den matematiske del. Men 
det er naturligt også at tale om smittebegræns-
ning, og så er vi ovre i samfundsfag og måske 

Om forskeren

Claus Michelsen er professor i matematik-
kens og naturfagenes didaktik ved Institut 
for Matematik og Datalogi på Syddansk 
Universitet. Han forsker primært i model-
lering som fagdidaktisk redskab til at styr-
ke matematikkens samspil med andre fag.

 „
Det ideelle ville måske 
være at vise virkeligheden, 
men den er ikke altid 
tilgængelig eller forståelig. 
Claus Michelsen, professor  
på Syddansk Universitet

FOTO: SYDDANSK UNIVERSITET
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biologi. Samtidig kan vi også lære noget af litteratur, der 
har beskrevet menneskers ageren under for eksempel pe-
sten. Man kan bringe en masse andre ting i spil, fortæller 
professoren.

Claus Michelsen bruger ofte modellering i sin egen 
undervisning. Flere gange har han brugt alkohol som ek-
sempel, hvor de studerende er blevet bedt om at udvikle en 
matematisk model til at beskrive, hvad der sker i kroppen, 
fra man indtager en genstand, til den er ude igen. Det bli-
ver for det meste til en lineær funktion, der kommer frem 
til, at en genstand er forbrændt efter to timer. 

– Den passer jo meget godt med den almindelige viden, 
vi har om forbrænding af alkohol, men de fleste af os ved 
også, at det ikke er dækkende for virkeligheden. Faktorer 
som køn, vægt og højde spiller også ind. Der findes en 
svensk model, som tager højde for dette. Den præsen-
terer jeg de studerende for, men præsentationen tager 
udgangspunkt i deres egne modeller og arbejde. Det giver 
dem et helt andet grundlag for at forstå den anerkendte 
videnskabelige model og også forstå begrænsningerne i 
de videnskabelige modeller, siger Claus Michelsen.

Husk at være kritisk
Claus Michelsen peger på, at det har et element af dan-
nelse at arbejde med modeller i et fag som matematik.

– Det ideelle ville måske være at vise virkeligheden, 
men den er ikke altid tilgængelig eller forståelig. I natur-
videnskaben beskriver og forstår vi dele af virkeligheden 
med modeller, og derfor afspejler modellerne de natur-

Vil du læse mere?

Matematik med alkohol. 
Find den på lsul.dk  
(Laboratorium for Sammen-
hængende Uddannelse og 
Læring).

Matematik med undersøgel-
ser. Find den på lsul.dk  
(Laboratorium for Sammen-
hængende Uddannelse og 
Læring).

Verden på ligninger:  
Maxwells ligninger.  
Find den på matkult.eu.

Verden på ligninger:  
Pythagoras’ læresætning. 
Find den på matkult.eu.

videnskabelige processer. Der 
er dannelse og faghistorie i at 
kende til de modeller og vide, 
hvordan de fungerer, siger han 
og tilføjer, at når elever selv ar-
bejder med at modellere, får de 
kendskab til den store kreativi-
tet, som videnskabsmænd viser, 
når de udvikler modeller.

Selvom modeller er gode til 
at forklare dele af virkelighe-
den med, er det afgørende, at 
eleverne ikke tror, at de viser 
objektive sandheder eller hele 
sandheden. Det gælder både de-
res egne, og de der er udviklet 
af videnskabsmænd.

– Modellerne har forskellig 
status. Nogle er bedre dokumen-
terede end andre. Gravitationsloven (også kaldet tyngdelo-
ven) er for eksempel en model, som er utrolig velbeskrevet, 
afprøvet og dokumenteret. Sammenligner man den med 
modeller for samfundsfag, er de i næsten alle tilfælde slet 
ikke afprøvet i samme omfang. Det skal man fortælle om, 
ligesom man skal fortælle, når man bruger modeller, som 
er forsimplede, for at de kan passe til undervisning. Man 
skal hele tiden være ærlig overfor eleverne i forhold til, hvor 
accepteret en model er, siger han. 
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FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN

Tidlig praktik giver 
flygtninge dårligere 
dansk
Virksomhedspraktik i løbet af det første år i 
landet går ud over flygtninges sprogkundska-
ber, viser en undersøgelse fra Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 
Flygtninge i tidlig virksomhedspraktik får 
ifølge undersøgelsen i gennemsnit en lavere 
karakter ved deres eksamen i dansk. Praktik-
ken påvirker nemlig den tid, som flygtningene 
bruger på danskundervisningen, og flygtnin-
gene får ikke indhentet den mistede tid på 
skolebænken inden for de første fire år i lan-
det. Undersøgelsen viser dog omvendt også, 
at tidlig kontakt til arbejdsmarkedet på kort 
sigt har positive effekter for flygtninges be-
skæftigelse.
Vive.dk 

Faglærte har 
lavere frafald på 
videregående 
uddannelser
Frafaldet er lavere blandt studerende på vide-
regående uddannelser, der har en faglært ud-
dannelse med sig, end blandt studerende der 
kommer med en gymnasial uddannelse alene. 
Det viser en kortlægning, som Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd har gennemført. På de 
korte videregående uddannelser er andelen af 
faglærte, der dropper ud inden for det første 
år, knap fire procentpoint lavere end blandt 
studerende med en gymnasial uddannelse. På 
de mellemlange videregående uddannelser er 
frafaldet 2,6 procentpoint lavere.
AE.dk

Virksomheder 
vil have punktlige 
lærlinge 
Er der arbejde nok, og kan kollegerne regne 
med, at man som elever eller lærling møder til 
tiden og viser initiativ, er der større chancer 
for at få en læreplads. Det viser en undersø-
gelse, som Syddansk Erhvervsskole har gen-
nemført ved hjælp af et spørgeskema, som 
4.095 virksomheder, der kan have elever eller 
lærlinge, har svaret på. Undersøgelsen viser 
samtidig, at 42 procent af de virksomheder, 
som kunne have en elev eller lærling, ikke har 
det, fordi de enten synes, at det er for be-
sværligt og tidskrævende, eller fordi de ikke 
har kunnet få en lærling, som er punktlig og 
initiativrig. 
DEG.dk

Paratheds vurdering 
gør ikke de unge 
mere parate
Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) 
skal bruges til at vurdere, om elever i grund-
skolen har forudsætningerne for at kunne be-
gynde på en ungdomsuddannelse. Et af må-
lene med UPV’en er, at den skal bidrage til, at 
95 procent af en ungdomsårgang gennemfø-
rer en ungdomsuddannelse. Men det mål er 
UPV’en ikke med til at opfylde, konkluderer 
en undersøgelse fra Danmarks Evaluerings-
institut. Halvdelen af de elever, evalueringsin-
stituttet har spurgt, oplever da heller ikke, at 
UPV’en har hjulpet dem. Fire ud af ti af de ele-
ver, der har fået stemplet ”ikke-uddannelses-
parat”, ser ikke UPV’en som en hjælp.
Eva.dk 
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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 

YX
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En række organisationer efterlyser, at seksual-
undervisning kommer på skemaet på ungdoms-
uddannelserne, og Sex og Samfund har endda helt 
konkrete forslag til, hvor på EUD og FGU timerne 
skal ligge. Uddannelsesbladet har spurgt ngo’en, 
hvorfor i alverden der er behov for det.
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D I grundskolen får børnene seksualundervisning, så de 
kan blive klogere på køn, krop og seksualitet. Men de 
bliver ikke kloge nok. Det mener blandt andet Sex og 
Samfund, der ønsker at seksualundervisning bliver 

obligatorisk på erhvervsuddannelserne og FGU.
Men har de unge ikke for længst haft deres seksuelle 

debut, når de er startet på en ungdomsuddannelse? Og 
hvordan skal lærere, der er vant til at undervise på værk-
steder, lære dem noget, de ikke allerede ved om køn, krop 
og seksualitet? Det spørger Uddannelsesbladet Sex og 
Samfunds nationale chef, Lene Stavngaard, om.

Hvorfor skal sex på skemaet på ungdomsuddannelserne?
– Seksualundervisning er en stor del af arbejdet med 
trivsel på en ungdomsuddannelse. For eksempel kan 
sexisme adresseres i seksualundervisningen. Og mob-
ning – som har stor betydning for fællesskabskulturen på 
skolerne og elevernes trivsel – foregår ofte på baggrund 
af køn, krop og seksualitet. De fleste bandeord, vi har, er 
udskamning baseret på særligt køn og seksualitet. Des-
uden har forholdet til egen krop meget stor betydning 
for individets trivsel, sundhed og velvære. Ergo er sek-
sualundervisning et af de steder, der har størst forebyg-
gelsespotentiale i forhold til sexisme, diskrimination og 
forholdet til egen krop.

Er seksualundervisning da ikke bare, at en lærer  
fortæller om samleje, prævention og kønssygdomme?
– På ungdomsuddannelserne vil det være at formidle 
viden om seksuel kommunikation, og hvordan man 
mærker egne og andres grænser – et oplagt refleksions-
rum til at drøfte sexisme samt samtykke og voldtægt – og 
om hvordan man skaber en fællesskabskultur, hvor der 
er plads til alle og, hvor man ikke bliver udskammet på 

baggrund af krop, køn eller seksua-
litet. Seksualundervisning er et godt 
fundament, hvor unge kan lære selv 
at udvikle et seksuelt sprog og ikke 
bliver begrænset af stereotyper og do-
minerende normer.

Er det ikke for sent med seksualun-
dervisning, når de unge måske al-
lerede har haft deres første seksuelle 
oplevelser i grundskolen?
– Det er rigtig vigtigt, at de unge får 
støtte til for eksempel at udvikle et 
sprog og tænke over egne og andres 
grænser, når de for alvor gør sig erfa-
ringer med seksualiteten, og de fleste 
unge gør deres første seksuelle erfa-
ringer, når de forlader grundskolen. 
De kan derfor reflektere over relatio-
ner, sex og kommunikation på en an-
den måde, når de er blevet lidt ældre 
og har nogle flere erfaringer, og kan 
dermed diskutere nogle andre ting. 

Er det ikke EUD- og FGU-lærernes 
primære opgave at lære de unge, 
hvordan de skal gebærde sig ude på 
arbejdspladser og ude i samfundet?
– Som underviser har man et dan-
nelsesansvar. Og vi kan se, at der et 
problem i forhold til, hvordan man ta-
ler om LGBT+-personer på erhvervs-
skolerne. Så kan lærerne måske godt 
sige, at det ikke har noget at gøre med 
deres arbejdsområde. Men de står 
midt i det. Så selvfølgelig har de også 
et ansvar. 

Sex og Samfund: 
Sæt sex på skemaet på 
ungdomsuddannelserne
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Sex og Samfunds forslag 
til EUD og FGU

 f Generelt: Undervisere på 
ungdomsuddannelserne 
skal uddannes og efter-
uddannes til at varetage 
undervisning i køn, krop 
og seksualitet, grænser 
og digital trivsel. Det er 
vigtigt, at denne uddan-
nelse eller efteruddannel-
se både giver faglige og 
pædagogisk-didaktiske 
kompetencer til at vareta-
ge undervisningen.

 f På EUD: Undervisning i 
seksualitet, seksuel sund-
hed, køn, krop, identitet 
og rettigheder bør styr-
kes på både erhvervssko-
lernes grundforløb og ho-
vedforløb – for eksempel 
gennem obligatoriske un-
dervisningsforløb på både 
anden del af grundforlø-
bet (GF 2) samt på hoved-
forløbet.

 f På FGU: Seksuel sundhed 
bør være en obligatorisk 
del af de 20 ugers under-
visning på basisniveauet. 
Mangfoldighed og en in-
kluderende arbejdsplads-
kultur bør indskrives i læ-
replanerne på produkti-
ons- og erhvervsgrundud-
dannelserne – blandt an-
det med fokus på seksu-
elle grænser og forebyg-
gelse af seksuel chika-
ne. Forhold omkring køn, 
krop og seksualitet (både 
fysisk og digitalt) bør bli-
ve en del af de obligato-
riske trivselsmålinger på 
FGU. Forebyggelse af di-
gital mobning – herunder 
billeddeling uden sam-
tykke, diskrimination og 
sexisme – bør også være 
en del af alle tre spor på 
FGU.

H VO R FO R I  A LV E R D E N



Såvel organisationer, elever som lærere 
ser gode grunde til, at undervisning i køn, 

krop og seksualitet kommer på skemaet 
på EUD og FGU. Men det kræver, at ikke 
alene eleverne, men også lærerne, tager 

et selvkritisk blik i spejlet.

T E M A: SA M VÆ R O G S E X PÅ S K E M A E T 
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Seksual-
undervisning 
er ikke (kun) 

for børn
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”L æreren kom faktisk 
også med sådan en 
joke. Så siger han: 
”Du skal lige lukke 
ørerne”, og så kom-
mer han med sådan 
en joke midt inde i 

klassen, hvor han siger: ”Hvorfor er det, kvinder 
har bryster? Jamen, det er, fordi ellers er der ikke 
nogen, der gider at tale med dem”.” 

Sådan fortæller en kvindelig erhvervsskoleelev i 
en ny undersøgelse fra Institut for Menneskeret-
tigheder.

For selv om hendes mandlige lærer ikke nød-
vendigvis var bevidst om det, var han med sin joke 
med til at skabe en sexistisk tone og kønsstereoty-
per, der kan medføre mistrivsel for mange elever, 
mens det for andre elever bliver sproget, man(d) 
taler på til hinanden på uddannelsen og arbejds-
pladsen.

Behov for et opgør med sexisme
Flere organisationer er enige om, at der er behov 
for at tage et opgør med den tone og jargon, som 
kan få eksempelvis køn, der er i mindretal, til at 
mistrives. De efterspørger derfor, at seksualunder-
visning bliver et obligatorisk fag på ungdomsud-
dannelserne – herunder erhvervsuddannelserne 
og FGU.

– Seksualundervisning er en stor del af trivsels-
arbejdet, slår Lene Stavngaard, der er national chef 
for Sex og Samfund, fast med henvisning til, at 
mobning ifølge flere undersøgelser som oftest sker 
på baggrund af køn og seksualitet.

Og selv om det måske kan være svært at være 
uenig i, at man skal arbejde med at undgå mob-
ning og diskrimination, så afslører et projekt med 
fokus på LGBT+-personer på FGU og EUD, som Sex 
og Samfund for nyligt har gennemført, at det kan 
forekomme alle steder.

– Skolerne har svært ved at anerkende, at de har 
problemer. De bliver blinde over for, at der selv-
følgelig også finder diskrimination sted på deres 
spillebane ligesom alle mulige andre steder i sam-
fundet, forklarer Lene Stavngaard.

Frafald og trivsel  
på erhvervsuddannelserne
Institut for Menneskerettigheders undersøgelse 
af minoritetskøn på erhvervsuddannelser viser, 
at når kvindelige elever udgør kønsminoriteten 
på EUD, er frafaldet dobbelt så højt som hos deres 
mandlige medstuderende. Institut for Menneske-
rettigheder har i undersøgelsen talt med en række 
kvindelige elever, som er kønsminoriteter på deres 
uddannelse, og de unge kvinder oplever, at der er 
en ubehagelig opmærksomhed på deres køn. 

– De kvinder, vi har talt med, giver udtryk for en 
konstant opmærksomhed på deres køn, der både 
er ubehagelig og skaber en forventning om, at de 
hele tiden skal bevise, at de er kompetente til deres 
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 „
Der kan vi da godt tåle 
lidt efteruddannelse i, 
hvordan man skal håndtere 
det. Er det okay at sige til 
eleverne: ”Det kan godt 
være, at der står Daniel 
på vores holdliste. Men 
skal jeg egentlig kalde dig 
Danniella”?”
Sanne D. Larsen, faglærer på  
gartneruddannelsen på Roskilde  
Tekniske Skole

 „
I en tid, hvor flere og 
flere ikke nødvendigvis 
identificerer sig som enten 
mand eller kvinde, er det 
vigtigt, at man tænker over, 
hvilket sprog man selv synes 
er okay, og selvfølgelig også 
hvilket sprog andre synes er 
okay.”
Anton Bay Hansen, formand for  
Erhvervsskolernes Elevorganisation

Lærere og elever 
tager godt imod 
sex på skemaet
De fleste er enige om, at fokus 
skal være på krænkelser og 
grænser og ikke på samleje  
og kønssygdomme. Der er  
dog også andre holdninger.  
Her er uddrag fra interviews 
med fem lærere og to elever. 

Læs mere om deres pointer 
og argumenter på 
Uddannelsesbladet.dk. 

T E M A: SA M VÆ R O G S E X PÅ S K E M A E T 

job. De oplever også et arbejds- og lærings-
miljø præget af kommentarer med seksuelle 
undertoner og en jargon, som er meget 
seksualiserende og kan være chikanerende, 
fremhæver Morten Emmerik Wøldike, leder 
af Institut for Menneskerettigheders arbejde 
med kønsligestilling. 

De mænd, der er interviewet i undersøgel-
sen, oplever også, at det kan være svært at 
være kønsminoritet på en uddannelse, hvor 
de ofte føler sig ekskluderet og ensomme. 
Det kan medføre, at de trækker sig fra det 
kollegiale fællesskab og isolerer sig med de 
få andre mænd, de går på hold med. 

Et forhold, som overraskede Institut for 
Menneskerettigheder, er, at lærerne ofte er 
bærere af den negative opmærksomhed på 
køn. 

– Blandt dem, vi har talt med, går det 
igen, at den negative opmærksomhed på 
kvinders køn også kommer fra under-
viserne. De oplever, at underviserne gør 
opmærksom på, at der er et mindretal af 
kvinder, eller tillader en sexistisk jargon  
eller bidrager ligefrem selv til den, påpeger 
Morten Emmerik Wøldike. 

Amnesty: Lad os tale om samtykke
Selv om seksualundervisning er obligatorisk 
i grundskolen, er det ikke ensbetydende 
med, at de unge dér har fået god nok under-
visning i køn, krop og seksualitet. Faktisk 
tyder flere undersøgelser på det modsatte, 
og en undersøgelse fra ALS Research fra 
2019 viser, at kun 36 procent af børnene i 
folkeskolen overhovedet har fået seksualun-
dervisning. 

– Når de unge mennesker kommer på en 
ungdomsuddannelse, har de ofte en alder, 
hvor de begynder at blive seksuelt aktive, så 
derfor er det rigtig vigtigt at følge op på den 
seksualundervisning, som de forhåbentligt 
har fået i folkeskolen, på ungdomsuddan-
nelserne, mener Helle Jacobsen.

Hun er programleder for Køn, kvinder og 
LGBTI-rettigheder ved Amnesty, der arbej-
der på at få seksualundervisning timefastsat 
i folkeskolen.

På ungdomsuddannelserne kan man 
ifølge hende desuden have nogle andre 
slags snakke med de unge. Det kunne med 
fordel være med fokus på samtykke og 
relationer, som mange børn efterlyser i 
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seksualundervisningen i grundskolen. På 
ungdomsuddannelserne kan det være med 
til at forebygge blandt andet seksuel vold og 
voldtægter, påpeger Helle Jacobsen.

Amnesty og Dansk Kvindesamfund har 
talt med omkring 3.000 unge. De siger, at de 
virkelig gerne vil tale om samtykke, men at 
de mangler nogen til at sætte rammerne for 
samtalen og til at have samtalen med.

Og det kan der være mere behov for, end 
man måske umiddelbart skulle tro. Ifølge 
to store EU-undersøgelser ligger Danmark 
nemlig helt i top, hvad angår seksuel chi-
kane, seksuel vold og voldtægter. Og un-
dersøgelserne viser samtidig, at Danmark 
omvendt ligger helt i bund med hensyn til, 
hvor mange der anmelder seksuel chikane, 
seksuel vold og voldtægter.

En Amnesty-rapport fra 2019 tegner samme billede. Og det 
resultat overrasker mange, fortæller Helle Jacobsen. En af de 
største barrierer i Danmark for at få adgang til retssikkerhed 
som voldtægtsoffer, er da også, at der er en forforståelse af, at 
vi i Danmark allerede har ligestilling. 

Christiansborg har fokus på folkeskolen
Ifølge Sex og Samfund er en stor barriere for at gøre seksualun-
dervisning obligatorisk på ungdomsuddannelserne at det fra 
politisk side anses for at være besværligt at lave en overordnet 
ramme på ungdomsuddannelserne – altså gymnasierne, EUD 
og FGU – idet de er meget forskellige.

Men håndtering af sexisme bør være en fast del af undervis-
ningen på landets uddannelsesinstitutioner – særligt på ung-
domsuddannelserne – lød det i oktober fra ordførere fra Social-
demokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet over for DR.

Holdningen er dog ikke afspejlet i finansloven for 2021, der 
blev vedtaget i december. Her er der ganske vist afsat fem mil-
lioner kroner ekstra årligt i 2021-2023 til at styrke seksualun-
dervisningen. Men pengene er øremærket folkeskolen.

Uddannelsesbladet ville gerne have spurgt børne- og under-
visningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om hendes 
holdning til at indføre seksualundervisning på ungdomsuddan-
nelserne. Men det har hun ikke ønsket at kommentere. 

Hvad står LGBT for?
LGBT er en forkortelse af lesbiske, 
bøsser, biseksuelle og transpersoner.

Der findes også udvidede forkortel-
ser, som i højere grad synliggør andre 
marginaliserede grupper – eksempel-
vis LGBTQIA*. Her står forkortelsen 
desuden for queer personer, inter-
kønnede og aseksuelle, mens stjer-
nen – som også kan være et plus – 
står for alle andre grupperinger.

Kilde: Wikipedia
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Der findes allerede materiale, der er lige til at 
gå til, hvis man som underviser vil i gang med 
seksualundervisning på EUD og FGU. Men der 
er også nogle rammer, som uddannelsesste-
derne og lovgiverne først skal have på plads.

Fem råd til skolerne

 f Fokus på forhold: På ungdomsuddannelserne bør 
seksualundervisningen have fokus på følelser og 
samtykke. Blandt andet bør de unge få viden om, 
hvad samtykke-loven går ud på.

 f Udnyt skolestarten: Uddannelsesstederne bør 
bruge studiestart som momentum til at starte 
seksualundervisning, da det i høj grad kan sætte 
tonen for fællesskabskultur og samvær. 

 f Tovholder: Som minimum bør der på ungdomsud-
dannelserne udnævnes en tovholder, som har an-
svaret for, hvad der skal undervises i på de enkel-
te skoler, og som kan støtte de andre lærere og 
har overblik over, hvad skolen bør være opmærk-
som på. 

 f Midler: Skolerne skal afsætte midler og tid, hvis 
de vil have lærere, som efteruddannes i seksualun-
dervisning, eller til at hente specialiserede under-
visere ind udefra til seksualundervisningen. 

 f Præcisering af lov: Seksuel chikane og uønsket 
opmærksomhed på ens køn bør skrives ind i un-
dervisningsmiljøloven, og undervisningsmiljøvur-
deringer bør omfatte seksuel chikane, ligesom der 
skal være mulighed for tilsyn med den del af ele-
vernes trivsel.

Kilder: Amnesty og Sex og Samfund

 „
Det er ikke nødvendigt, 
at skolen sætter tid af til 
at lære unge, hvordan 
de taler til hinanden og 
andre i forskellige sociale 
sammenhænge (…) Mange 
unge har fritidsjob, hvor de 
jo taler ordentligt til deres 
kunder. Så hvis de ikke taler 
ordentligt til hinanden, så er 
det, fordi de vælger det.”
Jan Hadberg, underviser i dansk og  
engelsk på Roskilde Tekniske Skole

 „
Det kunne være interessant, 
hvis der kom en sexolog 
ud på skolerne og holdt 
foredrag om for eksempel 
seksuel nydelse og lyster, 
idet mange fyre ikke ved, 
hvordan de skal behandle 
deres partner seksuelt.”
Simon, FGU-elevorganisationen  
Modstrøms ungeråd

 „
Jeg får nogle gange indtryk 
af, at vore unge er lidt 
promiskuøse – altså at 
de tager lidt let på, hvem 
og hvor mange de har sex 
med (…) Det med intimitet 
og nærhed, tror jeg, at de 
kunne have brug for nogen 
at tale med om.”
Villum Christensen, smedeværk-
stedslærer på FGU Vestegnen

T E M A: SA M VÆ R O G S E X PÅ S K E M A E T 

Der er en håndfuld forhold, som 
ungdoms uddannelserne skal 
være opmærksomme på, hvis de 
vil gå i gang med at undervise i 
køn, krop og seksualitet.

Fem forudsætninger for 
seksualundervisning

Find inspiration 
til forløb og opgaver

Har du mod på selv at 
kaste dig ud i seksual-
undervisning? Så kan 
du finde inspiration til 
undervisningsforløb 
og opgaver til under-
visning i køn, krop og 
seksualitet på Sex og 
Samfunds underviser-
portal.dk/ungdom.
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64% 
af de unge er utilfredse med 
deres krop – især piger

 f Forholdet til egen krop 
har meget stor betyd
ning for ens egen trivsel, 
sundhed og velvære

 f Danmark er det land i EU 
med højest forekomst af 
seksuel chikane

10%
af alle danske kvinder og 

  4% 

af alle mænd 

og for unge kvinder gælder 
det at

27%
har oplevet uønsket  
seksuel opmærksomhed  
eller andre former for seksuelle 
krænkelser det seneste år.
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 „
Jeg spurgte ham, hvordan 
han oplevede det, hvis folk 
brugte ordet bøsse som 
skældsord. ”Jamen, det 
oplever jeg ofte, men det 
generer mig ikke”, svarede 
han. Jeg spurgte: ”Men vil 
du hellere være fri for det?” 
Og det ville han faktisk.”
Jannik True Blumensaadt, vvs- 
specialiseringslærer på Roskilde  
Tekniske Skole 

 „
Jeg er sikker på, at eleverne 
har brug for og gerne vil 
være med til at diskutere 
krænkelser og grænser 
(…) selv om jeg skulle have 
dem ned af gardinerne 
indimellem.”
Anne Grethe Sørensen,  
matematiklærer på FGU Vestegnen

T E M A: SA M VÆ R O G S E X PÅ S K E M A E T 

Kilder: U
ndersøgelser fra Institut for M

enneskerettigheder, Sex og Sam
fund, VIVE, Statens Serum

 Institut og 
Aalborg U

niversitet, European U
nion Agency for Fundam

ental Rights sam
t Statens Institut for Folkesundhed

 f Unge piger og drenge er 
stort set lige seksuelt ak
tive – de er dog underlagt 
forskellige normer for, 
hvordan de kan og bør 
bruge deres krop og sek
sualitet

25% 
af de unge tror, at p-piller 
beskytter mod sexsygdom-
me, som for eksempel kla-
mydia og gonorré

90%
af eleverne på de danske er-
hvervsskoler går på en køns-
domineret uddannelse

43%
af de elever, der tilhører et mino-
ritetskøn på EUD, dropper ud – 
det generelle frafald er på 26%

 f Der er 74% øget frafald blandt 
kvinder, når de udgør kønsmi-
noriteten på EUD



Den røde tråd – om 
arbejderbevægelsens 
historie
AF BJARNE HENRIK LUNDIS. FORLAG: 
SIDESPEJLET. ANTAL SIDER: 124. PRIS 
199.98 KRONER. 

   

God ide. Interessant historie. Autentisk 
drama.

Forlaget Sidespejlet præsenterer selv 
bogen således: ”Med blandt andet de tid-
ligere statsministre Thorvald Stauning, 
Jens Otto Krag og Anker Jørgensen som 
udgangspunkt fortæller bogen ”Den 
røde tråd” om arbejderbevægelsens og 
Socialdemokratiets historie fra starten i 
1871 og frem til i dag”.

I indledningen spørges “Ja, hvor er 
fagbevægelsen på vej hen, og hvad er 
det for nogle udfordringer, som den 
står overfor lige nu? Det er nogle af de 
spørgsmål, bogen “Den røde tråd”, kom-
mer ind på”.

Bjarne Henrik Lundis har stor og 
varieret erfaring med formidling af 
historisk stof om milepæle i Danmarks-
historien.  Først og fremmest bøger 
med emner som uddannelse og arbejds-
markedet. Hverken forlag eller forfatter 
oplyser noget om, hvilke persongrupper 
denne bog er tiltænkt. Et kig på listen 
over fonde og organisationer, der har 
støttet denne udgivelse, kan dog give 
et fingerpeg. Det er først og fremmest 

store faglige organisationer og andre 
tilknyttet den socialdemokratiske fag-
bevægelse. Så som AOF og Arbejdernes 
Landsbank.

Ved læsning af bogen bliver man også 
bekræftet i, at dette ikke er en eksa-
mensrelateret undervisning. Der er gode 
historier, men ingen analyse, spørgsmål 
eller kritik. Stil og sprog er ligetil og let 
forståeligt, bredt snakkende, godt kryd-
ret med anekdoter og indforståethed. 
Både når der for eksempel refereres 
til “Kanslergadeforliget”, dronningens 
malertalent, tv-serier fra 1970-erne og 
politiske begivenheder fra Danmarkshi-
storien.

Alt dette gør “Den røde tråd” velegnet 
til studiekreds, mundtlig og skriftlig 
samvær om erindringsstof og foredrag 
med tilknyttet spørgetid. Ja, måske op-
læsning i en mindre kreds. Mange læsere 
vil sikkert føle sig hjemme i den joviale 
tone og den megen snik-snak i den store 
fortælling om Arbejderbevægelsen, 
Socialdemokratiet og tilblivelsen af det 
danske velfærdssamfund. Her er drama 
nok til inspiration for alle.

I den afsluttende del af “Den røde 
tråd” bidrager Majbrit Berlau fra Fagbe-
vægelsens Hovedorganisation og Claus 
Jensen fra Dansk Metal med kapitler om 
“den tillidsfulde samtale”, og “kan man 
stadig tale om en arbejderbevægelse i 
Danmark”?

Majbrit Berlau præsenterer den fagpo-
litiske erfaring med “… man kan sagtens 
finde fælles fodslag med alle partier”. Det 
er ellers ikke mange år siden, at Social-
demokratiet fremførte et slogan om, at 
man jo ikke kan være venner med alle. 
Her efter godt 100 år med både forhand-
linger, parlamentarisk arbejde, strejker, 
arbejdermarch gennem landet med mere 
bliver det udsagn stof, der rækker langt 
ud over bogens tekst.

Claus Jensens fortælling står som ar-

kehistorien om en af velfærdssamfundet 
største succeser – at det gode hoved, det 
målrettede arbejde og de samfundsskabte 
økonomiske muligheder tilsammen gør 
det muligt at skaffe sig oplysning, uddan-
nelse og indflydelse. Også somme tider på 
trods af sin egen herkomst.

Bogen slutter med disse aktuelle udfor-
dringer. Fremlagt i interview med Majbrit 
Berlau og Claus Jensen. Hermed får forfat-
teren bundet “en rød tråd” fra arbejder-
bevægelsens begyndelse og frem til i dag. 
Men kan vi stadig tale om en arbejder-
bevægelse, og hvor er fagbevægelsen på 
vej hen? Arbejderbevægelsens historie og 
udviklingen af velfærdsstaten slynger sig 
tæt sammen, uden dog at være identiske. 
I 2020 med coronaens hærg ind over alt og 
alle får solidaritet og kamp mod fjenden 
ny betydning. Appellen lyder nu: sam-
fundssind, sammen, men hver for sig og 
inddæmning af den fjendtlige virus… 

Marianne Bindslev

Teknologiforståelser 
– filtret ind i og ud af 
teknologiens verden
AF JOHANNES FIBIGER. FORLAG: SAM-
FUNDSLITTERATUR. ANTAL SIDER: 245. 
PRIS: 299 KRONER.

  

Det konkrete og naturvidenskabelige fag, 
Datalogi, var allerede tidligt i 1980’erne 
ude og barsle med en humanistisk fætter: 
Humanistisk Datalogi. Siden er hardcore 
kodning og ditto boolsk algebra blevet 
suppleret med flere uddannelser, der be-
finder sig i en stedse bredere gråzone mel-
lem ren teknologi og en mere samfunds-
mæssig, humanistisk og endog filosofisk 
vinkling på teknologi i almindelighed og it 
i særdeleshed.

Johannes Fibiger er magister i Dansk, 
Idéhistorie og Filosofi. Hans udgangs-
punkt er således solidt placeret på huma-

Nye bøger  
og læremidler

A N M E L D E LS E R
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niora-siden, og denne vinkling er den 
ubetinget røde tråd gennem ”Teknologi-
forståelser” – med den tænksomme og 
filosofiske undertitel; ”Filtret ind i og ud 
af teknologiens verden”.

Lad det være sagt: Bit-vendere og 
Arduino-fans vil bladre forgæves efter 
anvisninger til forløb og ideer. Det er 
slet, slet ikke teknologiens metodik eller 
operative duelighed, Fibiger vil intro-
ducere. Det er vekselvirkningen mellem 
teknologi og mennesker – og mellem 
teknologi, mennesker og samfund: En 
introduktion og udfoldning af den DAN-
NELSES-filosofi, som har sat sig på en 
stor del af taburetterne omkring compu-
tere og it, beregnet til kommende lærere 
i faget Teknologiforståelse i folkeskolen, 
men vel også til valgfaget Teknologifor-
ståelse i for eksempel den Forberedende 
Grund Uddannelse, hvortil denne an-
melder har skrevet bekendtgørelse og 
læreplan.

I projektgruppen sad vi flere gange 
og causerede over, hvilke lærebøger der 
mon ville udkomme, og hvilke materialer 
eleverne kunne forvente fra forlag og de 
utallige TECH-begejstrede lærere i mate-
matik, elektronik, programmering, som 
vi vidste allerede sad derude.

Johannes Fibiger er blandt de første, 
som søger at lave en komplet udredning 
af den ’entanglement’ som er forfatte-
rens grundpræmis for forståelse af den 
dannelsesmæssige tilgang. En præmis, 
han deler med mange.

Og det gør han godt. Velskrevet og ud-
redende. Meget pædagogisk, illustrativt, 
narrativt. Og med mange konkrete cases, 
der perspektiverer forståelsen til andre 
dannelses-rammer.

Man kan lære om Teknologiforståelse 
uden at ane en bit om aschii-koder eller 
lagringsmedier. Eller kan man? 

Kan man helt forstå cykelsport uden at 
have kendskab til kædetræk eller muskel-
kontraktion, vil indædte nørder indvende 
som eksempel på, at de mener, noget 
mangler på de 245 tætskrevne sider. 

Fibiger leverer et fremragende bidrag 
til diskussionen om, hvad faget Tekno-
logiforståelse kan eller bør fokusere på. 
Men den kan ikke stå alene. Vi mangler 
stadig litteratur som i en pædagogisk/
metodisk ramme udfolder, hvad en god 
teknologi-bruger skal kunne. Sådan helt 
konkret. Forståelse for lagring, struktur 
og sikkerhed, for dataflow og for den 
særlig tekniske logik og begrænsning, 

der gør sig gældende for digital kommu-
nikation. Forfatteren kommer kvalificeret 
rundt om den varme grød, men aldrig 
rigtigt til fadet eller opskriften. Bogen 
skal roses for alt det, den har med, men vi 
vil godt have et bind to med gammeldags 
loddetin og svagstrøm på fingrene. En 
medforfatter må kunne findes nede på 
værkstedet.

Verner Lynge

Sådan laver du  
under søgelser  
– videnskabsteori,  
metode og analyse 
AF MICKI SONNE KAA SUNESEN. FOR-
LAG: HANS REITZELS FORLAG. ANTAL SI-
DER: 192. PRIS: 225 KRONER MED MOMS.

  

Utallige gange har alle vi med en boglig 
uddannelse i bagagen siddet med den 
ofte helt blokerende overvejelse: Hvordan 
kommer jeg i gang med en undersøgelse 
til en opgave i skolen, en afløsningsop-
gave på universitetet, en afhandling, et 
kapitel til en bog – eller noget helt femte.

Vi har sikkert grebet denne udfordring 
forskelligt an, men som regel med megen 
usikkerhed.

Med denne bog kan man få en række 
konkrete håndsrækninger – uanset vores 
egen situation som elev, studerende, kon-
sulent og lignende.

Og begrebet ”konkret” skal tages helt 
bogstaveligt, idet bogens første fem ka-
pitler handler om selve processen med at 
lave en undersøgelse: fra valg af teoretisk 
ståsted over brug af metode til analyse af 
undersøgelsens data.

Bogens anden del består af fire kapitler 
om rammer for undersøgelserne med di-
rekte fokus på aktionsforskning og opga-
veskrivning i akademiske sammenhænge 
plus et kapitel om, hvordan man kan øve 

sig i at lave undersøgelser ved hjælp af 
bogens anvisninger.

Hele bogen igennem omtaler og beskri-
ver forfatteren – som gennem en årrække 
selv har arbejdet med dette felt – en 
række teorier og metoder og giver igen 
meget konkrete eksempler under devisen: 
Sådan gør du. Dermed vil han både vise, 
hvordan man griber undersøgelser an og 
samtidig skaber klarhed over de forskel-
lige dele i en undersøgelse.

Alle dele af bogen præges af et dejligt 
flydende og letlæseligt sprog på trods 
af den meget akademiske tilgang. Den 
har en meget brugbare gennemgang, for 
eksempel bliver det komplicerede stof så 
udmærket suppleret af talrige gode og in-
struktive figurer og tabeller, som er med 
til at forklare stoffet.

Som et rigtig godt eksempel på forskelle 
mellem en række videnskabsteorier brin-
ger bogen side 18-34 en flot, flot beskrivelse 
af disse begreber: positivisme, fænome-
nologi, hermeneutik og konstruktivisme – 
altså svære og komplicerede emner.

Bogen henvender sig især til stude-
rende på en professionsuddannelse, per-
soner med en opgave om undersøgelser i 
sit arbejde, diverse konsulenter og talrige 
forskere, men denne anmelder er sikker 
på, at bogen vil kunne få en stor udbre-
delse ikke mindst på grund af de mange 
konkrete anvisninger og teorier.

Derfor bør alle uddannelsesinstitutio-
ner anskaffe bogen, så den kan være til 
rådighed for studerende og undervisere. 
Ledelsen må meget gerne læse med, så 
også de forstår, hvor kompliceret dette 
arbejde kan være.

 Hans Reitzels Forlag skal have ros for 
en tiltrængt udgivelse inden for et smalt 
og noget forsømt emne samt en fyldig lit-
teraturliste og et kort, men meget nyttigt 
register. Forfatteren, Micki Sonne Kaa 
Sunesen, skal dog have mest ros for en 
særdeles brugbar og let tilgængelig bog 
med talrige direkte brugbare analyser, 
anvisninger og forklaringer. Sådan skal 
det gøres!

Ole Fournais
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Bogtitler og læremidler er udvalgt 
af de enkelte anmeldere og er derfor 
ikke udtryk for en komplet fortegnelse 
over relevante udgivelser på området. 
Anmeldelserne afspejler ikke nødvendigvis 
Uddannelsesforbundets holdninger.
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Brug hinanden digitalt 
Der er bøvl på alle arbejdspladser, men når vi ser hin-
anden i en normal hverdag, er det typisk bare lidt 
småirriterende baggrundsstøj, fordi det negative bli-
ver fortyndet af andre mere positive oplevelser. Mis-
forståelser bliver ryddet af vejen ved kaffeautomaten, 
og den mere uformelle sparring foregår mere spon-
tant. Når sparringen skal foregå via telefonmøde el-
ler Teams, kan det føles, som det lille problem er vok-
set. Derfor lader mange være med at efterspørge den 
sparring. Løsningen er at skabe en kultur, hvor det er 
legitimt og helt almindeligt at kontakte hinanden di-
gitalt for at sparre om stort og småt.

Adskil arbejde og privatliv
Find nogle grænsemarkører, der 
hjælper dig med at adskille arbejde 
og privatliv. Det kan være at tage 
arbejdstøj på hver morgen. Du kan 
også cykle en tur hver morgen og 
eftermiddag for at markere opstart 
og afslutning af arbejdsdagen. Hvis 
du ikke er så heldig at have et sær-
ligt arbejdsværelse, så find nogle 
ritualer, der markerer, at nu er du 
på arbejde. Husk at holde frokost-
pause væk fra computeren. 

Bevæg dig 
Nogle gange giver hjem-
mearbejdet fleksibilitet, 
så du kan komme ud i 
naturen og bevæge dig 
– også i løbet af dagen, 
hvis du har en pause. Det 
kan være en fordel for 
både det fysiske og psy-
kiske velvære.

FÅ TJEK PÅ

g

Hjemmearbejde  
er et tveægget sværd

mer for dit arbejde. Omvendt kan 
hjemmearbejdet opleves som 
grænseløst. Det kan være en
somt, og der er stor risiko for at 
opleve rollekonflikter mellem ar
bejde og privatliv.

En vigtig pointe er, at vi ikke 
bare kan overføre vores oplevel
ser med hjemmearbejde under 
coronakrisen til mere normale 
tilstande uden en verdensom
spændende pandemi. Påvirker 

det dig hårdt psykisk lige nu, kan 
du derfor overveje, om det reelt 
er hjemmearbejdet eller noget 
andet, der er hårdt. Mange er 
påvirkede af usikkerheden, som 
coronaepidemien har ført med 
sig. 

Kilder: Malene Friis Andersen, erhvervspsyko-
log og forsker hos Det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø, hvor hun forsker i  
netop hjemmearbejde under coronakrisen.  
Coronatrivsel.dk

Hvad gør hjemmearbejdet ved vo
res mentale sundhed? Svaret er, 
at det blandt andet afhænger af, 
hvem du er, og hvornår det fore
går. Samtidig kan de samme fak
torer være både gode og dårlige. 
På den ene side får man mulighed 
for en bedre balance mellem ar
bejde og fritid. Transporttiden er 
fjernet, og du kan selv planlægge. 
Dermed har du – i nogle tilfælde 
– mulighed for at have klare ram
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Skal du også have den  
bedste ulykkesforsikring?
Så er det TJM Forsikring, du skal vælge! 

Forbrugerrådet Tænk har kåret TJM Forsikrings ulykkesforsikring som ”Bedst i test”  
– både for  pris og dækninger. 

Ulykkesforsikringen er en del af TJM-Forsikrings personforsikring, hvor du også kan 
tilvælge tand-, sygdoms- og sundhedsforsikring.

På tjm-forsikring.dk/personforsikring kan du hurtigt og nemt tjekke din pris.  
Du er også velkommen til at ringe til os på 70 33 28 28.

Forsikring

Sammenhold
betaler sig
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Book en feriebolig  
næste år 
Fra 6. januar kan du som medlem af Uddannelsesforbun-
det booke forbundets ferielejligheder og sommerhuse i 
næste sæson. Du kan leje ferieboligerne hele året. I høj-
sæsonen skal husene lejes fra lørdag til lørdag. På andre 
tidspunkt af året kan du også leje ferieboligerne blot et 
par enkelte dage. 

Alle medlemmer har mulighed for at leje:  
• en lejlighed i København 
• et sommerhus på Fanø 
• et sommerhus på Møn  
• tre sommerhuse 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 kunderne hos 
TJM Forsikring kan leje. Det 
forventes dog, at alle med-
lemmer får adgang til lejlig-
heden i løbet af 2021. 

Du kan nu via et link på 
forbundets hjemmeside 
se, hvornår ferieboligerne 
er ledige og selv foretage din 
bookning i et nyt bookingsystem. 
De nye muligheder for online-bookning 
betyder, at har vi afskaffet bookning pr. mail og telefon.  
 
Læs mere på www.uddannelsesforbundet.dk /
ferieboliger 

fra
Bliv 

– opdateret på 
– inspireret til og 

– klogere på  
forbundets tilbud

FOTO: JENS BACH

Få op til 25.000 kroner til kurser 
og efteruddannelse
Ved du, at der ligger en stor pose penge og venter på dine uddannelsesdrømme, 
hvis du er er ansat på FGU, VUC, AMU eller EUD? Den Statslige Kompetencefond er 
lige til at blive klog af. Men skynd dig at søge, før andre undervisere får samme idé. 

Skal 2021 være året, hvor du styrker dine kompetencer, forandringsevne, 
markedsværdi? Skal det være året, hvor du styrker dine muligheder for nye under-
visningsformer eller bygger bro til et job på en anden skole? Tidspunktet kan ikke 
være bedre, for der ligger penge og venter på dig. 

Den Statslige Kompetencefond kan både levere støtte til transport, materialer 
og selve det kursus eller den aktivitet, der skal udvikle dine evner. Din arbejds-
plads skal dog også være med til at dække nogle af udgifterne. 

Ansøg nu og tag afsted senere

Det kan være svært at planlægge kursusaktiviteter, når landet er lukket ned i en 
Covid-pandemi. Men det behøver ikke stoppe dine udviklingsdrømme. Aktiviteten, 
du ansøger om støtte til, kan begynde helt op til ni måneder efter, du har ansøgt. 
Det giver masser af tid til planlægning. Og bliver din uddannelse udskudt på 
grund af Covid-19, så har du mulighed for at rykke sluttidspunktet helt op til to år.

Sådan søger dine fagfæller

Du kan søge om støtte til et væld af kurser, uddannelser, aktiviteter og meget 
mere, der kan give dig ny viden og papir på nye kompetencer. Her er nogle eksem-



Følg os på 
Facebook
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pler på kurser, som fondspuljen til Lærernes 
Centralorganisation på det seneste har givet 
støtte til: 
• Matematikvejledning
• Kommunikation og teamrelationer 
• Kommerciel forretningsudvikling 
• Softwareudvikling
• Ordblindeundervisning for voksne
Mange vælger at søge om støtte til et modul af 
en diplomuddannelse, men fonden støtter også 
moduler af uddannelser på andre niveauer. 

En fond med fem puljer

Fonden er inddelt i fem puljer, der hver for sig 
repræsenterer statens fem faglige målgrupper. 
Retningslinjerne for adgang til støtte bliver 
fastlagt af overenskomstparterne. Uddannel-
sesforbundets statsligt ansatte medlemmer 
har mulighed for at søge i puljen for Lærernes 
Centralorganisation. 

Se nyeste retningslinjer for puljen til 
 Lærernes Centralorganisation: kompe-
tenceudvikling.dk/fonden/#LC 

Penge afsat ved overenskomst

Den Statslige Kompetencefond omfatter 
alle, der i deres ansættelse er omfattet 
af en statslig overenskomst. Både med-
arbejdere og ledere. 

Fonden er et af resultaterne af overens-
komsten fra 2018 for statsligt ansatte. 
Overenskomsten udløber i slutningen af 
marts 2021, og dermed slutter den nu-
værende OK18-aftale om Den Statslige 
Kompetencefond. Derfor er det nu, du 
skal søge om penge til din kompetence-
udvikling. 

FOTO: JENS BACH

Sådan ansøger  
du Den Statslige  
Kompetencefond:

1.  Find pris, start- og 
slutdatoer samt et 
link til den aktivi-
tet, du gerne vil have 
støtte til

2.  Lav en aftale med 
din leder, der i sidste 
ende skal godkende 
din ansøgning

3.  Opret en bruger,  
udfyld og indsend 
din ansøgning til 
DenStatsligeKompe-
tencefond.dk



Mindeord 
om sproglærer og filantrop Inga Caroline Thommessen 

EN MEGET KÆR OG AFHOLDT KOLLEGA DØDE 3. DECEMBER 2020.

Inga blev født 13. juni 1956 i London af en amerikansk mor og norsk far. 
Hendes far var ambassadør, og hun voksede op med verden som sin lege-
plads. Hun var og tænkte som en verdensborger og talte foruden engelsk 
også dansk, norsk, finsk og japansk. Inga var dog dansk statsborger og 
havde i mere end 39 år fast bopæl her i Danmark. 

Inga var en meget elsket og afholdt kollega. Og for de fleste blev hun 
langt mere end kollega – en nær ven, som hver dag vil blive savnet.

Hun var simpelthen sproglærer til fingerspidserne. Hun var en dygtig 
og faglig formidler af Guds nåde. Hendes kursister elskede hende og følte 
stor tryghed, tillid og varme, når hun underviste. Hendes hjerte brændte 
for dem, der havde brug for hjælp i samfundet. Det være sig sprogligt som 
humanitært. 

Igennem mere end 35 år har Inga undervist på diverse sprogcentre, sko-
ler og slutteligt på HF & VUC Fyn i Odense på ”Dagholdet” – FVU trin 1-4 
samt ”Sprogcaféen”, drevet af Inga og frivillige kræfter. 

Inga efterlader sig et stort tomrum hos vi kolleger på VUC og alle hendes 
kursister igennem tiden. Hvor vil vi savne hendes altid gode humør, smil, 
latter og magiske indvirkning på os, der mødte hende og mærkede hendes 
anerkendelse og varme. 

Inga var et multikulturelt menneske og udøvende kunstner. Hun skrev 
digte, malede farverige billeder, fotograferede hele verden, komponerede 
musik, sang, spillede guitar, harpe, ukulele og har udgivet flere cd´er, se-
nest sammen med sit barnebarn: ”This Moment Matters”.

Inga var en humanitær projektmager og filantrop. Hun samlede altid ind 
til et eller andet. Det være sig tøj til Reden, en skole i Afrika, fattige børn i 
Indien eller en indsats for Dansk Flygtningehjælp. Listen er lang. 

Inga levede sit liv ud i alle hjørner, hun rejste meget, havde mange ven-
ner og veninder og et meget nært og kært forhold til sin familie. Verden 
er blevet fattigere ved at miste dette generøse, uselviske og kærlige men-
neske. 

”Fly fly away like a butterfly” 

Ære være Ingas minde
Skrevet af Christina Bartholin HF&VUC Fyn Odense 

fra



I det daglige tænker du måske ikke på 
den månedlige indbetaling til din pen-
sion, som din arbejdsgiver indbetaler, 
hver gang du får udbetalt din løn. Men 
det kan være en god idé. I særlig grad, 
når du nærmer dig pensionsalderen.

De allerfleste medlemmer af Ud-
dannelsesforbundet er via vores 
overenskomst sikret en månedlig ind-
betaling på mellem 17 og 18 procent 
af lønnen. Så det er store beløb, der 
indbetales hver år af dit arbejdsliv. Det 
er enten Lærernes Pension eller PFA, 
som administrerer de allerfleste af 
medlemmernes pensionsordninger.   

Har dine forhold ændret sig?
Indenfor de kommende uger vil du 
normalt modtage information om 
status for din pension. Både om det 
rent økonomiske, men også om hvilke 
forsikringsordninger, der er knyttet til 
din pension.

Det er en god ide at benytte denne 
lejlighed til lige at tjekke op på, om 
tingene er i orden. Er der indbetalt 
korrekt af din arbejdsgiver? Er dine 
personlige oplysninger rigtige? Hvilke 
vilkår har du udover selve pensionen – 
for eksempel sikring som følge af syg-

dom, sikring af ægtefælle/samlever og 
børn ved død? Er der andre informatio-
ner, som du har brug for afklaring af?   

Når pensionen nærmer sig 
Hvis du nærmer dig pensionsalde-
ren, er det særligt vigtigt at tjekke. 
Begge pensionsselskaber tilbyder 
informationsmøder og rådgivning, der 
er målrettet din situation, og Uddan-
nelsesforbundet supplerer med tilbud 
om 3. liv-kurser. Dem arrangerer vi 
sammen med de to pensionsselskaber 
og vores a-kasser – Lærernes a-kasse 
eller FTF-A. Når du modtaget nyheds-
brevet Medlemsposten fra Uddan-
nelsesforbundet i din mailboks, vil du 
kunne se, hvornår du kan tilmelde dig 
disse kurser.

Uddannelsesforbundet samarbejder 
tæt med vores pensionsselskaber og 
har blandt andet bestyrelsesposter i 
Lærernes Pension. 

Rådgivning af dig og de øvrige med-
lemmer om alle pensionsforhold sker 
direkte mellem dig og dit pensionssel-
skab. Det er her, ekspertisen er samlet 
i forhold til dine specifikke pensions-
forhold, og dem, du skal kontakte, hvis 
du har spørgsmål. 

 
Lærernes Pension www.lppension.dk
PFA Pension pfa.dk/privat

Tjek din pension

Et fagligt råd

Jens Dam
Forhandlingschef
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Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via 
hjemmesiden

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

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

Aarhus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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Da de faglærte 
blev undervist 
i Black Lives 
Matter
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Mød ...
 
Rikke Poulsen,  
manufacturing analyst 
hos Johnson Controls. Har 
deltaget med det praktiske 
arbejde, det vil sige plan
lægning og sammensæt
ning af hold samt afvikling 
af kurserne. 

Birgitte Margrethe 
Thomsen,  
mangeårig underviser på 
VUC i AVU, FVU og ord
blindeundervisning. Gik på 
pension i 2017, men kedede 
sig så meget, at hun søgte 
job som FVUunderviser 
på VUC i Aarhus i 2018. 
Har siden 2019 stået for 
virksomhedsforlagt un
dervisning på blandt andet 
Johnson Controls. 

Michaela Reinholt,  
eltekniker, tillidsrepræ
sentant og med i Ud
dannelsesudvalget hos 
Johnson Controls, hvor 
hun sidste år var med til at 
sætte gang i pilotprojekt 
for kolleger. 

En underviser og en virksomhedskonsulent 
med masser af erfaring i rygsækken fra 
VUC har sammen med en global og højtek-
nologisk virksomhed skabt undervisnings-
forløb i dansk og engelsk midt i corona-
krisen sidste år. Undervisningens emner er 
målrettet til virksomhedens ufaglærte og 
faglærte medarbejdere, der gerne sidder 
på skolebænken i arbejdstiden. 
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H vis man ikke kan få medarbejderne 
ud på VUC, må VUC komme til dem. 
Det er tankegangen i samarbejdet 
om efteruddannelse af de timeløn-
nede og faglærte på den globale 
og højteknologiske virksomhed 
Johnson Controls i Aarhus. Et sam-

arbejde om virksomhedsforlagt undervisning med VUC 
Erhverv Aarhus har vist sig at være win-win for både 
virksomhed og medarbejdere – specielt i coronakriseti-
derne sidste forår og efterår.

– Ved at tilbyde undervisningstimer har virksomheden 
kunnet fastholde medarbejderne og få refusion via SVU ved 
Industriens Kompetence Udvikling, IKUF, forklarer Rikke 
Poulsen. 

Hun er manufacturing analyst for hele produktionsle-
delsen, der har med de timelønnede at gøre på Johnson 
Controls. Rikke Poulsen har medvirket i dels et pilot-
projekt for de ufaglærte, dels det nye og andet hold af 
undervisning for fortrinsvist faglærte efter sommeren 
2020.
 
Det danske skal være i orden først
Fremtiden bliver mere digital hos Johnson Controls, 
ligesom kendskab til engelsk bliver et must for virk-
somhedens medarbejdere. Der skal nemlig indføres et 
nyt forretningssystem, der samler alle virksomhedens 
arbejdsområder og -processer i et fælles system, som er 
på engelsk, ligesom kommunikationen fra ledelsen i den 
globale virksomhed i form af blandt andet mails i høj 
grad er på engelsk. 

– Det var efterhånden en del år siden, at der sidst var 
blevet afholdt sprogkurser her og derfor en udfordring 
at finde ud af, hvordan udformningen af kursustilbud-
det skulle være, siger Michaela Reinholt fra Johnson 
Controls. 

Derfor kontaktede man virksomhedskonsulent Inger 
Goul Andersen fra VUC Erhverv i Aarhus. Hendes erfa-
ring er, at kursister skal have gode danskkundskaber for 
overhovedet at være i stand til at dygtiggøre sig på engelsk. Så derfor 
blev der både udbudt undervisning i dansk og engelsk. 

Tillidsrepræsentanten gik forrest 
Virksomhedens Uddannelsesudvalg fik mandat til at sætte efterud-
dannelse med fokus på alment kompetenceløft på dagsorden. Det har 
måske også hjulpet på motivationen, at initiativet kom fra dette udvalg, 
for her sidder blandt andet tillidsrepræsentanter og andre nøglemed-
arbejdere. De har båret ideen videre ud til de enkelte medarbejdere og 
taget den vigtige motiverende snak med dem, der har været i tvivl, for-

Birgitte Margrethe Thomsen 
var egentlig gået på pension, 
men kedede sig og sprang på 
undervisningen igen. Hun har 
haft stor glæde af at under-
vise FVU-holdene.
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Inger Goul Andersen er uddannelseskonsulent i VUC Erhverv 
I Aarhus, som har været bindeled mellem Johnson Controls og 
VUC. Her tilbyder man sparring til strategisk uddannelsesplan
lægning og uddannelsesprocesser til virksomheder. Blandt andet 
i ordblindeundervisning, FVU Dansk, Matematik, Engelsk og 
Digital eller AVU/HFfag. 
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klarer Michaela Reinholt, der er tillidsrepræsentant. 
Hun var selv med ved de indledende screeninger og 
trinplaceringer for at vise, at det ikke var ”farligt”.

– Jeg sneg mig ind – også fordi jeg var nysgerrig 
på, hvad mit eget niveau var, siger hun.

Da det første FVU engelsk-hold på pilotprojektet 
var igennem, gik det mere af sig selv:

– Det giver en masse ambassadører, der går ud til 
deres kolleger og fortæller om det. På den måde bli-
ver det afmystificeret. 

På pilotprojektet deltog i alt 30 ufaglærte, som var 
opdelt trinmæssigt. Og efter sommer, hvor Birgitte 
Margrethe Thomsen tog over som underviser, var 
det primært de faglærtes tur. I slutningen af 2020 
var der gennemført fem FVU-hold opdelt på fire trin.

Et godt afbræk
Johnson Controls er en stor virksomhed, og der er 
gode faciliteter på stedet, hvilket gør det attraktivt at 
blive undervist og være underviser, fordi der blandt 
andet er selvstændige undervisningslokaler. 

– Det er meget hyggeligt, at det er så tæt på. Del-
tagerne føler, at de er på arbejde, men nogle siger 
også, at det er et godt afbræk at få undervisning. Det 
er sådan en god arbejdsplads og gode samarbejds-
partnere. Og kursisterne er så søde – hvis man altså 
kan bruge det udtryk om smede og svejsere, tilføjer 
Birgitte Thomsen. 

En anden fordel er, at der er så mange medarbej-
dere, at det har været muligt at lave et FVU-dansk-
hold for tosprogede.

– De er på forskellige trin, men har alle det til fæl-
les, at de ikke er etnisk danske, fortæller Rikke Poul-
sen, og Birgitte Thomsen tilføjer:

– De har boet i Danmark i mange år og er screenet 
i forhold til dansk-niveauet. Mange taler engelsk, 

men FVU handler meget om det skriftlige – endelser, ordklasser og lignende. 
Og det har de lige så meget brug for som mange danskere. 

Black Lives Matter i undervisningen
Det var vigtigt for Birgitte Thomsen, at undervisningen blev relevant for 
netop medarbejderne på denne virksomhed med intelligente løsninger og 
højteknologi. Men hun besluttede hurtigt, at alt det tekniske med køleanlæg 
havde hun ikke forstand på, så hun måtte finde noget andet mere humani-
stisk, som man kunne have samtaler om.

– Jeg gik ind på Johnsons hjemmeside. Det er en kæmpestor engelsk 
hjemmeside. Men her så jeg på deres værdier – eller deres values – og fandt 
simpelthen et forrygende afsnit om Black Lives Matter, fortæller Birgitte 
Thomsen. 

– Det sad lige i skabet. Jeg startede med Martin Luther King, og uden at jeg 
vidste det, var det utrolig godt timet. Der var så mange demonstrationer i 

D E STÅ R SA M M E N 
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USA i august 2020, hvor jeg underviste. Så vi 
gennemgik hans tale om formiddagen, og så 
demonstrationerne i pressen om aftenen.

Rikke Poulsen udbryder, at da hun mødte 
Birgitte første gang og hørte om denne til-
gang, tænkte hun:

– Wow, fedt! Sikke da et engagement alle-
rede! Jeg havde nok forestillet mig, at her kom 
en lærer med en stak papirer, og så var det 
ligesom det. Men Birgitte målrettede virkelig 
undervisningen til os. Og som medarbejder kan 
man meget bedre relatere sig eller får lyst til 
at engagere sig mere, når det handler om ens 
hverdag herude.

Senere blev et andet undervisningsområde 
de engelske mails, som medarbejderne mod-
tager. Her hjalp Rikke Poulsen Birgitte med at 
finde nogle, som deltagerne fik lov at læse og bruge i undervis-
ningen.

– Vi bliver jo tæppebombet med amerikanske mails, og det er 
ikke sikkert, at en medarbejder altid lige kan afkode dem, siger 
Rikke Poulsen.

Ensomt i længden
Birgitte Thomsen erkender, at det kan være anstrengende at 
undervise på virksomheder:

– Men det giver rigtig meget igen. Det er så dejligt at være 
gæst… Man kan selvfølgelig sige, at okay, så har jeg ikke frikvar-
teret sammen med kollegerne, og det er så det, jeg mister. 

Savner du sparringen med dine kolleger?
– Jeg har undervist i så mange år, at jeg efterhånden har 

bunkevis af erfaringer og kolleger at trække på. Og jeg kommer 
til alle de møder, jeg kan, på VUC og følger nyhedsstrømmen… 
Men hvis jeg skulle arbejde sådan i fem år, ville det nok være lidt 
ensomt. På VUC Aarhus bytter man dog hele tiden rundt. Det er 
ikke altid de samme undervisere, der er ude. 

Befriende med egne routere
Det kan være en ulempe, at man som lærer skal huske hvert 
eneste stykke papir – at alt skal være nøje forberedt, og at man 
ikke hurtigt lige kan kopiere, hvis der mangler noget, som på 
VUC. Det er i øvrigt VUC Erhverv i Aarhus, der leverer compu-
tere og routere til undervisningen. Og det er en stor fordel, at 
man som lærer ikke ”kommer til at rode rundt på virksomhe-
dens net og ind i noget, som man ikke skal”:

– Det er en stor befrielse, at jeg slet ikke 
behøver være bange for det, siger Birgitte 
Thomsen.

Vi havde hørt, hvis de var utilfredse
Kan I, Rikke og Michaela, mærke en forskel på de 
kolleger, der har fået undervisning?

– Dem, jeg har talt med, er meget begejstret 
for at gå på det her forløb, siger Rikke Poulsen 
og griner lidt:

– Og en ting er i hvert fald sikkert: Hvis 
nogle var utilfredse, havde vi helt sikkert hørt 
det! Men nu er Birgitte altså også en ualmin-
delig dejlig person, så jeg tror, det har været 
et virkelig godt match mellem vores medar-
bejdere og dig, siger hun henvendt til Birgitte 
Thomsen.

Birgitte Thomsen mener også, at det nok er 
meget godt, at hun har sin alder og erfaring 
med sig, for det er en virkelig voksen gruppe 
af medarbejdere, og ”man skal kunne klare 
lidt ping-pong med dem”, som hun siger. 

Fordele og ulemper
Rikke Poulsen og Michaela Reinholdt kan se 
absolut flest fordele ved virksomhedsforlagt 
undervisning. 

– Der var nok mange, der ikke kom på kur-
sus, hvis de skulle køre efter det, og her har vi 
helt sikkert fået nogle på kursus, som ellers 
ikke var kommet af sted. Det er så perfekt 
tilrettelagt, at vi har mulighed for at gøre det 
i vores arbejdstid, og det er en kæmpe fordel, 
siger Michaela Reinholt, og Rikke Poulsen 
tilføjer:



– Jeg tror, at vores medarbejdere føler, at det er fedt, at virk-
somheden vil investere penge til uddannelse til dem.

– Ja, de føler sig set, hørt og værdsat. Man er ikke ligeglad 
med dem, indskyder Birgitte Thomsen.

Det er mere trygt, men…
Det kan derimod både være en fordel og en ulempe, at kursi-
sterne kender hinanden i et eller andet omfang. Fordelen er 
blandt andet, at det er mere trygt:

– Men ulempen er, at det kan være svært at skulle blotte sig 
over for kollegerne, hvor god eller dårlig man er til at tale en-
gelsk eller dansk, siger Michaela Reinholt.

Hun mener, at man får væsentligt 
flere med, end hvis folk skal bruge de-
res fritid på det. Og derudover er der 
transporten:

– Jeg mener, i stedet for at transpor-
tere 20 mennesker hen til ét sted, er 
det kun en, der skal herhen. Det giver 
vel også noget... Det er jo lige ved, at 
det er bæredygtigt, tilføjer hun.

Er det så bare at lægge al undervis-
ning ud på virksomhederne?

– Nej, for hvis det foregår i arbejds-
tiden, kan du som privatperson jo så 
ikke vælge, hvad du vil undervises i, 
siger Rikke Poulsen.

De kan jo fortsætte på VUC
Kurserne på Johnson Controls blev af-
holdt fra august til december i 13 uger 
med 40 timer på dansk og 25 timer 
på engelsk i en fem ugers periode for 
at få dækket de timer ind, hvor der 
måske ikke var nok at lave for medar-
bejderne i produktionen. 

Kan deltagerne så få lov at gå videre, 
hvis de får blod på tanden bagefter?

– Den aftale arbejder vi på, men 
der er stadig mange herude, der skal 
igennem første gang, og vi synes, at 
alle skal have en chance, før de kan 
komme igen, siger Rikke Poulsen.

Hertil tilføjer Birgitte Margrethe 
Thomsen:

– Men hvis de består det trin, de er 
på nu, kan de jo altid tage det næste 
på VUC ...” 

Interviewet er foretaget i december,  
da det var muligt at lave virksomheds-
forlagt undervisning.

Michaela Reinholt 
gik forrest, da der 
skulle foretages 
screeninger af, 
hvilket FVU-trin 
man var på. Hun 
var nysgerrig, men 
ville også vise, at 
det ikke var farligt.

Rikke Poulsen var 
ret imponeret over, 
hvordan Birgitte 
Thomsen kunne 
finde undervis-
ningsmaterialer, 
der var målret-
tet personalet på 
Johnson Controls.

D E STÅ R SA M M E N 
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Bliv klar-serien er til prøveforberedende hold 

på alle tre danskuddannelser.

TRE SIKRE 
TRÆDESTEN 

Grundbøger, som klæder kursisterne på til 
prøven med de relevante strategier og 
sproglige ressourcer 

Bygger på anbefalinger i nyere forskning og 
pædagogisk-didaktisk faglitteratur indenfor 
andetsprogsområdet

Modeltekster, fællesskrivning, genreskemaer 
og sproghjælpsbokse med eksempeldialoger 
giver kursisterne sikre trædesten i forberedelsen


