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Forråelse 
er gift for 
arbejds-
miljøet  
og dig
Pas på forråelsen på 
 arbejdspladsen, der op-
står i køl vandet på afmagt, 
moralsk stress og om-
sorgstræthed. 
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I Uddannelses
forbundet bakker 
vi naturligvis
helt op om 
 elevernes opråb.

I starten af 00’erne blev det danske veksel-
uddannelsessystem udråbt til ”uddan-
nelse i verdensklasse”. I mange lande så 
man op til systemet og dets muligheder 

for såvel virksomheder som lærlinge. Senere 
har besparelser, øget arbejdspres – herun-
der flere elever per hold/lærer – forringet 
kvaliteten i uddannelserne og været med til 
at fjerne dette image. Bygninger og maskin-
parker er flere steder ikke fulgt med tiden og 
har været med til denne deroute. 

Det står så grelt til, at eleverne på EUD og 
FGU nu har sagt stop! 

På EUD-området startede et ”Lærlinge-
oprør” i foråret 22. Et oprør, der italesatte 
de problemer, eleverne på erhvervsskolerne 
oplever til hverdag. Dårlige og/eller foræl-
dede værktøjer og maskiner, lærere, der er 
pressede med sygemelding til følge, hjem-
sendelse af elever til virksomheden grundet 
manglende lærer/vikardækning og meget 
mere. Eleverne føler ikke, de får den uddan-
nelse med den kvalitet, de har krav på. 

Også FGU’s elevorganisation, Modstrøm, 
har afholdt en aktionsdag, hvor op mod 
1.400 elever deltog. Formålet var og er 
at skabe opmærksomhed på rammer og 
vilkår, som eleverne udfordres af hver dag 
på institutionen. Det gælder dårlige lokaler 
på en del skoler, hvor nogle ikke opfylder 
sikkerhedskrav. Andre steder er bygninger 
nedslidte og har utætte tage. Nogle steder er 
skolemiljøet ikke eksisterende, og eleverne 
føler, at deres lærere er pressede på opgaver 
og arbejdsmængde. Atter andre steder laves 
der samlæsning, på grund af manglende 
lærerkræfter. Især lærernes udfordringer 
bekymrer eleverne og Modstrøm. Som de 
udtrykker det, er lærerne den enkelte elevs 
vigtigste daglige holdepunkt og derfor helt 

afgørende for elevernes succes og udvikling 
på FGU. Derfor må og skal det sikres, at 
lærerne har rum og tid til at skabe de bedste 
rammer for god og professionel undervis-
ning og vejledning, så eleverne kan føle sig 
trygge i deres uddannelse.

Vi kan som samfund simpelthen ikke 
være bekendt at levere et uddannelsessy-
stem, der ikke lever op til hverken intenti-
oner eller god uddannelse. Der er to tabere 
ved dette svigt. Nemlig eleverne og på sigt 
samfundet. Samfundet skriger på faglært 
arbejdskraft samtidig med, at vi har cirka 
50.000 unge under 25 år uden for uddan-
nelsessystemet og arbejdsmarkedet. Det er 
udfordringer, som EUD og FGU skal være 
med til at afhjælpe, men det kræver, at 
Folke tinget og kommunerne handler.

I Uddannelsesforbundet bakker vi natur-
ligvis helt op om elevernes opråb. Selvfølge-
lig handler det om at tilføre ekstra midler. 
Der er helt afgørende for både EUD- og 
FGU-eleverne, at de møder et uddannel-
sessystem, der sikrer dem de bedste fysiske 
rammer og lærerkræfter. Det handler i lige 
så høj grad om at sikre, at alle på instituti-
onerne har arbejdsvilkår, der gennem gode 
planlagte arbejdsplaner og et godt arbejds-
miljø sikres de bedste betingelser for at le-
vere god kvalitet og indhold i undervisning 
og vejledning. 

Derfor vil vi i sammen med elevorganisa-
tioner og andre relevante samarbejdspart-
nere fortsætte kampen for øget fokus på 
manglerne på EUD samt de utroligt svære 
vilkår, som FGU har måtte gennemleve. 
Vi skal have vores uddannelser tilbage på 
verdensklasse-sporet igen. Det kræver 
handling – og det haster. 

Uddannelse i 
verdensklasse? Øh...
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DET BETALER SIG AT STYRKE ELEVERNES 
DEMOKRATISKE DELTAGELSE
FGU-elever og lærlinge fra landets erhvervsskoler har 
råbt op om bedre forhold for elever og lærere. Og det kan 
faktisk betale sig som uddannelsessted og undervisere at 
styrke de unges politiske selvtillid. Læs selv hvorfor.  

Det skal ikke være skamfuldt 
at være talblind. Efter min 
mening handler det om at få 
svesken på disken
Bent Lindhardt, lektor i matematik, 
Professionshøjskolen Absalon. 
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DENGANG DA…
… stress kom på 
dagsordenen.
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6
TALBLINDHED MANG
LER ANERKENDELSE
En lille del af befolkningen 
lider af talblindhed – og en 
manglende anerkendelse 
af, at de har et handicap. 
De har brug for at få bedre 
hjælp, lyder det fra lektor i 
matematik.

14
 LIGEBEHANDLINGSSAG 
VUNDET
Ligebehandlingsnævnet har 
givet Uddannelsesforbundet 
medhold En FGU-skole 
har måttet give en lærer 
mere end 400.000 kroner i 
erstatning, fordi den ikke tog 
de nødvendige hensyn.

26
FIRE FRISKE FRA 
FORSKNINGEN
… vidste du for eksempel, at 
mobning på arbejdspladsen 
kan føre til selvmord?

34
NYE BØGER OG 
LÆREMIDLER
– læs et udpluk af 
Uddannelsesbladet.dk 
anmeldelser.

38
FRA UDDANNELSES
FORBUNDET – TIL DIG
Jens Dam har reddet mange 
af Uddannelsesforbundets 
overenskomster i land 
gennem sit flerårige arbejde. 
Han overlader nu posten 
som forhandlingschef 
til Amalie Ferdinand. 
Hun har en meget bred 
forhandlingserfaring fra 
både Uddannelsesforbundet 
og andre organisationer. 
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FÅ TJEK PÅ
Hvad betyder de nye 
barselsregler for dig – og jer? 
Det kan du få styr på her. 

18
FORRÅELSE SKER FOR SLIDTE MENNESKER

Omsorgstræthed, afmagt og moralsk stress er 
de tre primære risikofaktorer for forråelse på 

arbejdspladsen. Psykolog Dorthe Birkmose giver 
en række eksempler på, hvilke faresignaler du 

skal være opmærksom på, og Mette fortæller sin 
historie om et sygt arbejdsmiljø, der fik alvorlige 

konsekvenser for hende. 

28
32

LÆRER TIL LÆRER: BASIS PÅ 
FGU PÅ EN NY MÅDE

Memet Ahmad er læreren bag en ny 
model for et fire ugers basisforløb 

på FGU Aarhus. Den har givet 
lærerne arbejdsro og forhindret 

frafald for eleverne.

FGU ER GODE TIL DET INKLUDERENDE 
– NÅR DE FÅR LOV
Tre år med det didaktiske princip om 
inkluderende læringsmiljø på FGU – hvordan 
står det til? Det har vi spurgt praktikere og 
forsker om.  
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Talblindhed 
mangler anerkendelse

I  DY B D E N  M E D

De kan have svært ved genkende deres eget personnummer, lægge 
to etcifrede tal sammen og forstå, om vareprisen er 100 eller 1.000 
kroner. Der er brug for en national anerkendelse af, at talblindhed 
er et handicap, så man kan give bedre hjælp, lyder det fra lektor i 
matematik.
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somhed om diagnosen, som der er om 
ordblindhed – hverken i uddannelses-
verdenen eller fra politisk hold. 

Et af problemerne kan være, at der 
ikke er international enighed blandt 
forskerne om, hvornår en person har 
diagnosen talblindhed. Mens Bent 
Lindhardt og de fleste andre eks-
perter i Danmark estimerer, at der 
er 1-2 procent af en befolkning som 
har en neurologiske forstyrrelse, der 
gør, at man er talblind, så konklu-
derer udenlandske studier, at op til 
5-7 procent af en befolkning lider af 
talblindhed. 

Matematikvanskeligheder har 
mange årsager
Ifølge Bent Lindhardt er de udenland-
ske tal for høje. 

– Der kan være flere årsager til, at 

Bent Lindhardt bru-
ger Winston Chur-
chill som eksempel. 
Ifølge Churchills 
dagbøger forbløf-
fedes den britiske 
premierminister, 

mili tærmand, forfatter og meget 
mere, over, hvor svært han havde ved 
at håndtere selv simple tal. 

– Vi antager, at Churchill var tal-
blind. Man kan mene, hvad man vil 
om ham, men Churchill manglede i 
hvert fald ikke intelligens, siger Bent 
Lindhardt, der er lektor i matematik 
på Professionshøjskolen Absalon. 

Talblindhed – eller dyskalkuli – er 
en neurologisk udviklingsforstyrrelse, 
som ses hos almindeligt begavede 
personer. De har som oftest ikke 
andre vanskeligheder med at lære og 
tilegne sig viden, men tallene roder i 
hovedet og giver ikke mening. 

– For den talblinde er det en 
udfordring at skulle lægge syv og ni 
sammen, men samtidig kan man med 
samme person analysere og reflektere 
over en Shakespeare-tekst. Det er den 
ekstremitet, som de talblinde lever 
med, og som er så svær for andre at 
forstå, forklarer Bent Lindhardt. 

Han har i mange år arbejdet for, at 
talblinde kunne få anerkendt deres 
handicap og få støtte og hjælpemidler 
til at lette deres liv. Bent Lindhardt 
har blandt andet bidraget til danske 
rapporter og forskning om talblind-
hed, og han bliver ofte brugt som 
ekspert. Desuden er Bent Lindhardt 

formand for DanSMa (Dansk Special-
matematik), der arbejder for at skabe 
offentlig debat om de udfordringer, 
som matematikken kan være for både 
børn og voksne. 

Uenighed internationalt
I det talblindeprojekt fra 2014-19, som 
er udarbejdet for Børne- og Undervis-
ningsministeriet, vurderede danske 
fagfolk, at omkring 1-2 procent af 
befolkningen lider af talblindhed. Et 
handicap, som kan gøre det mere end 
almindeligt svært at tage en uddan-
nelse og føre et hverdagsliv på linje 
med flertallet af befolkningen. Typisk 
bliver handicappet tydeligt omkring 
4. klasse. 

Selvom det er en anerkendt diag-
nose hos FN’s sundhedsorganisation 
WHO, er der ikke samme opmærk-

I  DY B D E N  M E D

Bent Lindhardt 
…er uddannet lærer og har arbejdet som lærer og 
specialundervisningslærerfra1978-1998.Dereft-
er blev han seminarielærer og arbejder i dag på 
ProfessionshøjskolenAbsalonsomlektorimatematik.
DesudenharBentLindhardtsammenmedkollegerpå
DPUværetprojektlederpåBørne-ogUndervisnings-
ministerietstalblindeprojekt2014-18.Hanerdansk
delegeret i NorSMa (Nordic Research Network on 
Special Needs Education in Mathematics) og har 
deltaget i mange udviklings- og forskningsprojekter 
vedrørendeelevermedmatematikvanskeligheder.
HanerformandoginitiativtagertilforeningenDansk
Specialmatematik.DesudenerBentLindhardtini-
tiativtageroglederafDMN2014-2022(Danmarks
MatematikvejlederNetværk).Hanharudgivetomkring
200publikationerommatematik. BENT LINDHARDT



Nyborg-testen tager tid
VUC-lærer Bibbi Søgaard Visby fra 
HF og VUC Fyn i Nyborg arbejder 
med kolleger på at skaffe viden ind 
fra den testmetode, de bruger til at 
undersøge talblindhed. På den ene 
side haster det med at finde testen, 
så talblinde kan få den rigtige hjælp. 
På den anden skal arbejdet gøres så 
grundigt og ordentligt, at ministeri-
et kan godkende den, forklarer hun.
Bibbi Søgaard Visby har været føl 
hos eksperten i talblindhed, Vicky 
Hnida, i tre år. Og med hende som 
mentor samt kollegaen Lis prøver 
de metoden af hos interne kursister 
og andre udefra på skolen. 
Det vigtigste element i ”Nyborg-te-
sten” er … tid nok. En test kan vare 
tre timer.
Bibbi tager allerførst en mere 
personlig snak med den enkelte. 
Dernæst bruger hun den såkaldte 
Atler-test – som udgangspunkt. For 
den er ikke fyldestgørende og kan 
helt sikkert ikke stå alene, forklarer 
hun, men den giver adgang til 
SPS-midler til eleven.
Testen bliver derfor suppleret med 
skolens egne prøver og test. 
– Det er så vigtigt, at vi giver os 
tiden til at få et reelt billede af, om 
vedkommende er talblind, siger 
Bibbi Søgaard Visby. 
Læs hele interviewet med  
Bibbi Søgaard Visby i  
uddannelsesbladet.dk
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man har svært ved matematikken – og 
dermed præsterer lavt. Her er vi oppe 
på omkring 15 procent af befolkningen, 
som adskiller sig i væsentlig grad, siger 
han. Derfor gemmer der sig i de høje 
udenlandske tal ifølge ham personer med 
andre matematikvanskeligheder end 
talblindhed.

– Det kan både være sociale og psyko-
logiske faktorer, der giver indlæringsvan-
skeligheder. Det kan for eksempel være, 
at en elev ikke kan forstå sin lærer eller 
har udviklet skolevægring. Det kan være 
problemer i familien eller perioder med 
angst, som skaber matematikvanskelig-
hederne.

Bent Lindhardt peger på, at de sociale 
og psykologiske faktorer netop kan udløse 
reaktioner hos elever og kursister, der 
minder om talblindhed. 

– Så det er utroligt vigtigt at kende 
årsagssammenhængen, når man skal 
sammensætte de pædagogiske tiltag for 
dem, der har det meget svært med mate-
matikken, forsætter han. 

Ud over sociale og psykologiske faktorer 
er matematik også svært for mennesker 
med generelle indlæringsvanskeligheder. 
Igen adskiller de talblinde sig fra denne 
gruppe og skal derfor også have andre 
former for hjælp, understreger matema-
tiklektoren. 

Forløsning at blive forstået 
Nogle af de særlige kendetegn ved en 
person, der er talblind, er, at det er svært 
at regne. Derfor må den talblinde ofte 
tage fingrene i brug, hvis man skal udføre 
enkle regneopgaver som for eksempel at 
lægge to etcifrede tal sammen. 

Det er også svært at huske talkombi-
nationer, som er en del af hverdagen. Det 
kan være eget telefonnummer, pinkoder 
eller at huske tallet på et hotelværelse. Det 
er af en eller anden grund ofte svært med 
tallene i 70’erne og 80’erne.

En tredje udfordring er fornemmelsen 
for størrelser som vægt, volumen og læng-
de. Hvis for eksempel en talblind bliver 

I  DY B D E N  M E D

spurgt, hvor langt der er på en afstand på 
50 meter, kan svaret blive to meter. 

– Når man interviewer dem, er der flere, 
som for sjov siger: ”spis aldrig noget, en 
talblind har lavet”, da de har svært ved at 
måle rigtigt af, siger Bent Lindhardt

Oversætter til egne systemer 
Der er eksempler på talblinde, som giver 
cifrene fra 0-9 en farve eller figur, fordi 
det giver bedre mening at oversætte talle-
ne på denne måde. 

Bent Lindhardt kommer med et andet 
eksempel på en ung kvinde, der havde det 

svært med tidsfornemmelse og at aflæse 
et klokkeslæt. For at sikre, at hun ikke kom 
for sent på arbejde, vidste hun, at hun skul-
le høre en bestemt sang et bestemt antal 
gange, før hun skulle ud ad døren. 

– Det er jo utroligt energikrævende at 
skulle bruge kræfter på at opfinde sine 
egne oversættelser på tal og størrelser. 
Det ville svare til, at vi andre skulle lære et 
fremmedsprog uden hjælp. For eksempel, 
at vi blev plantet i Rusland og skulle lære 
det kyrilliske alfabet for at kunne over-
sætte til dansk, når vi skulle læse, siger 
Bent Lindhardt:

– Disse ekstreme vanskeligheder skaber 
en stor frustration. Derfor opstår der næ-
sten altid en stor følelsesmæssig udlad-
ning, når den talblinde voksne oplever, at 
der er en, der forstår deres handicap. 

Han har mange gange siddet med både 
voksne og unge, der har haft tårer i øjne-
ne, når de pludselig har følt sig forstået. 

– Når man er talblind, så er man det 
for livet. Man kan godt lære strategier og 
få hjælp til at kompensere for dele af sit 
handicap, men man er stadig talblind, 
siger han. 

Skammen avler lavt selvværd
– Det skal ikke være skamfuldt at være tal-
blind. Efter min mening handler det om, 
at få svesken på disken, så der kan komme 
fokus på, at talblindhed er et handicap, og 
så man kan igangsætte hjælpefunktioner, 
siger Bent Lindhardt. 

Hjælpen kunne blandt andet komme 
fra private virksomheder, der kunne tage 
et større samfundsansvar. For eksempel 
banker, der udviklede en app, så talblinde 
havde mulighed for at forstå mekanismer-
ne bag banklån eller andre transaktioner 
i banken. Det kunne også være supermar-
keder, der udviklede en app til indkøb til 
den gruppe, der har svært ved at overskue 
en handel med penge. 

Bent Lindhardt efterlyser i særlig grad 
politisk handling. Det kan være med til 
at skabe anerkendelse og derefter mulige 
dispensationer og støtte til talblindhed. 



Gå mere i dybden: 
PåDanmarksLæringsportalemu.dk
findesenrækkeartikleromtalblind-
hed på voksenuddannelserne og 
grundskolen.

OgsåpåBørne-ogUndervisnings-
ministeriets hjemmeside kan man 
findeenrækkenotaterogundersøg-
elser.Web-adresseneruvm.dk.
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Formand 
Morten Kvist Refskov 
 
Book en aftale
Vi har åbent 
for personligt frem-
møde efter aftale. 
 
Du kan altid booke 
en aftale med din 
konsulent på vores 
hjemmeside eller 
ved at ringe til os. 

www.laka.dk 
tlf. 70100018

Vores kontorer
Vi har fem kontorer 
rundt om i landet
 
Odense 
Forskerparken 10D, 
1. nr. 31 & 32 
5230 Odense M
 
Esbjerg 
Torvet 21, 1. sal
6700 Esbjerg
 
Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov 
 
Aalborg 
Tankedraget 7, 5. sal
9000 Aalborg
 
København 
Hestemøllestræde 5 
1464 København K 
 
Telefontider 
og åbningstider 
i København
Man - tors: 9.00-15.30  
Fre: 9.00-14.30 

Kompagnistræde 32 · 1208 København K 
Tlf.: 70100018 · Email: via hjemmesiden www.laka.dk

I  DY B D E N  M E D

Politisk usikkerhed 
Da Bent Lindhardt tilbage i 2014 - 2019 
sammen med en række andre danske 
fagfolk bidrog til en rapport, der blandt 
andet skulle komme med bud på, hvordan 
en test til screening af talblinde kunne se 
ud, var det ikke nogen nem opgave. Den 
internationale forskning er stadig ung på 
dette felt, og dermed er der heller ikke 
enighed om, hvordan der skal testes. 

Forslag til definition samt nationalt 
afprøvet og valideret test til 4. klasse blev 

dog afleveret. Rapporten er efterfølgende 
blevet opdateret af et konsulentfirma. 
Børne- og Undervisningsministeriet er 
imidlertid stadig ikke kommet med bud 
på, hvordan de vil forholde sig til talblind-
hed, hvordan et testsystem for talblindhed 
kunne være, og hvordan det skulle bruges. 

Det ærgrer Bent Lindhardt, at vi ikke er 
kommet længere i Danmark. 

– Det er farligt at lade være med at gøre 
noget, fordi efterspørgslen efter test og 
handling er stærkt stigende. Det kan føre 
til, at der er privatpersoner, private firma-
er og kommunale tiltag, der selv definerer 
talblindhed og fremstiller egne test frem 
for, at vi får en vis national enighed om, 
hvad vi skal forstå som talblindhed, og en 
national koordineret indsats for de veje, 
man kan gå for at hjælpe de talblinde. 

Lokale initiativer skal dog ikke under-
kendes, de bør blot indgå i en koordine-
rende plan og tanke. 

– Der er faktisk nogle gode initiativer 
i gang – for eksempel på VUC i Nyborg. 
Problemet er bare, at vi risikerer, at 

der bliver én måde at være talblind på i 
Nyborg, en anden i Roskilde og en tredje i 
Horsens, siger Bent Lindhardt. 

– Der er i øvrigt et matematisk tæn-
kende potentiale i de talblinde, som det 
er synd og skam, hvis det går tabt. De kan 
udtrykke sig i blandt andet ord og design 
på ganske abstrakte niveauer. Derfor skal 
de have hjælp til at kompensere for den 
del, der handler om færdigheder i brugen 
af tallene.

Fra Børne- og undervisningsministeriet 
forlyder det, at der de seneste år har været 
udviklingsprojekter i gang for at udvikle 
en test for talblindhed, men at der ikke er 
noget i gang for voksne. 
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Nu øremærkes lige meget barsel 
til begge forældre
Der er netop trådt nye barselsregler i kraft. De ændrer ikke på den samlede barsels
periode efter fødslen, men på fordelingen af barselsorloven mellem forældrene. Har 
du barsel i sigte? Få tjek på, hvad de nye regler indebærer her. 

Som forældre har I ret til i alt 48 
ugers barsel efter fødslen. Hvor 
man tidligere havde 32 ugers 
forældreorlov, som frit kunne de
les, så er der nu en større portion 
af ugerne, som er øremærket til 
begge forældre. 

11 uger er øremærket mor, 
og 11 uger er øremærket far /

medmor. At uger er øremærket 
betyder, at de ikke kan overdra
ges til barnets anden forælder, 
hvis man er lønmodtager. De 
vil således gå tabt, hvis de ikke 
bruges. 

Udover de i alt 22 øremærkede 
uger har I som forældre hver 13 
ugers barselsorlov. Disse uger 

kan frit fordeles mellem jer, 
som det passer bedst til jeres 
familieliv.

I de nye regler er der også 
ændret på fristerne for 
varsling af arbejdsgiver. Der 
er fortsat mulighed for at 
forlænge og udskyde dele af 
barslen. 

Øremærkning er for lønmodtagere 
De nye barselsregler indebærer, at barslen som 
udgangspunkt er ligeligt fordelt mellem barnets 
forældre. Reglerne om øremærkning gælder dog 
ikke for selvstændige, ledige og studerende. Disse 
grupper har mulighed for at overdrage 
flere ugers barsel til barnets anden 
forælder. I alt 14-22 uger afhængig af 
beskæftigelse, og om man er mor eller 
far/medmor.

Hvis du er soloforælder eller bor alene
Soloforældre har ret til 46 ugers barsels
orlov efter fødslen uanset køn. Bor du 
ikke med barnets anden forælder på 
fødselstidspunktet, fordeles barslen også 
anderledes. Den forælder, som barnet 
har folkeregisteradresse hos, får 13 ugers 
ekstra orlov. Det vil sige 37 uger i alt. De 
ekstra uger kan overdrages til den anden 
forælder. Som samværsforælder har man 
ret til mindre orlov, hvor meget afhænger af, om det 
drejer sig om mor eller far/medmor.

Disse frister skal du huske
Med de nye barselsregler er der kommet flere 
varslingsfrister at overholde. Der er i alt fire frister 
for, hvornår jeres arbejdsgivere skal have besked. 
Tre måneder før forventet fødsel, fire uger før for

ventet fødsel, seks uge efter fødslen og otte 
uger efter fødslen. På uddannelsesforbun

det.dk/barsel kan du læse mere om, hvad 
de fire frister dækker over.  

6+7+6 modellen gælder stadig
Som det var tilfældet i de tidlige
re regler, har I tilsammen ret til 19 
ugers barselsorlov med løn, hvis I er 
dækket af en overenskomst. Resten 
af barslen får I barselsdagpenge. 
Ugerne med løn fordeles, så seks 
uger er øremærket til mor, syv uger 
er øremærket far eller medmor, mens 
de resterende seks uger med løn, 
kan deles mellem jer. Din ret til løn 

kræver, at din arbejdsgiver kan få refusion 
for dine barselsdagpenge. 

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk/barsel
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– Generelt kan vi se, at unge i stigende grad deltager i under-
skriftsindsamlinger og demonstrationer. Der er mange måder 
at være politisk aktiv på som ung, og jeg synes helt klart, at un-
ges politiske engagement er godt. Men følelsen af ikke at være 
god nok kan være en stopklods.

Et godt elevdemokrati kan styrke de unge
I en tid hvor eksperter advarer mod polarisering og politisk 
apati som en trussel mod demokratiet, er der derfor både i DUF, 
blandt fonde og i elevorganisationer et stort fokus på at styrke 
unges demokratiske selvtillid. 

Debattørkurser, Demokratiets dag, skolevalg, workshops, 

Den seneste Demokratianalyse fra 2021, 
der er udgivet af Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd (DUF), viser, at mere end tre ud 
af fire unge har deltaget i en politisk 
aktivitet. Den viser også, at de unges 
politiske deltagelse generelt er lidt hø-
jere end den øvrige befolknings. Men 

at hver tredje ung føler, at de ikke ved nok til at kunne 
deltage mere, end de gør.

Den lave politiske selvtillid er paradoksal, da danske unge 
er blandt topscorerne i EU, når det kommer til viden om 
samfundet, fortæller forkvinde i DUF, Christine Ravn Lund. A
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Det betaler sig at styrke 
elevernes
demokratiske deltagelse

FGUelever og lærlinge fra landets erhvervsskoler stjal i maj det 
uddannelsespolitiske spotlight, da de råbte op om bedre forhold 
på skolerne til både elever og lærere. Som uddannelsessted og 
undervisere har I mulighed for at styrke de unges politiske selvtillid.
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5 råd: Sådan styrker I 
elevdemokratiet 
1.Tag fat i den elevorganisation, 

der repræsenterer jeres elever: 
Der findes elevorganisationer 
for de fleste ungdomsuddan-
nelser, og de har specialviden 
og knowhow på netop deres 
område. Udover gode råd tilbyder 
for eksempel EEO og Modstrøm, 
(elevorganisationer på henholds-
vis erhvervsskole- og FGU-om-
rådet), workshops og sparring, 
når det handler om etablering af 
blandt andet elevråd.

2.Giv de unge plads til den de-
mokratiske debat: Det handler 
både om at give dem rum i fysisk 
forstand i form af for eksempel et 
lokale til elevrådsarbejdet, men 
også i overført betydning. Vis, at I 
bakker op om deres arbejde.

3.Lyttileleverne:Vær nysgerrig på 
deres synspunkter og tag jer tid 
til at lytte.

4.Vær i øjenhøjde med eleverne: 
Vis dem respekt, når de fortæller 
noget og undgå at tale ned til 
dem, når de får ideer.

5.Synliggørdeungesresultater:
Vær gerne som undervisere og 
ledelse tydelige og transparente 
omkring den demokratiske pro-
ces på skolen. Fortæl, når nogle 
af elevernes ønsker kommer igen-
nem, men forklar også, når det 
ikke lykkes. 
Ved at hæfte forklaringer på 
forebygger I bedst, at de unge 
efterlades med en følelse af, at 
deres indsats ikke nytter noget.

Kilde: Dansk Ungdoms Fællesråd

samfundsopgave, som uddannelsesinsti-
tutioner også skal løfte. Det, man får ud 
af det som skole, er, at man får pumpet 
noget demokratisk selvtillid ind i de unge, 
og at man får unge til at tro på, at deres 
stemme kan være med til at rykke et 
uddannelsessted, det samfund og den ver-
den, vi lever i. Og jeg tror helt klart, at det 
vil skabe en større synergi i den dagligdag, 
man har på et uddannelsessted, hvis ele-
verne er mere engagerede. For mig er det 
en positiv ting, som kun vil bidrage til, at 
man har en velfungerende uddannelse.

FGU-elever på den politiske scene
Modstrøm, som repræsenterer landets 
FGU-elever, har siden oprettelsen i 2019 
haft held med både at aktivere eleverne 
lokalt på skolerne og trænge igennem den 
politiske lydmur.

I efteråret demonstrerede eleverne på 
Christiansborg under finanslovsforhand-
lingerne og var dermed med til at etablere 
en del af det pres, som gav FGU-sektoren 
75 millioner kroner ekstra i 2022 og 2023. 
Og senest i maj var elevrepræsentanter til 
møde med børne- og undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil i kølvan-
det på FGU’ernes kampdag.

– Dels er der politisk en dagsorden og 
et fokus lige nu på de unge, der står uden 
for uddannelse og arbejdsmarked, som vi 
gør, hvad vi kan for at udnytte, siger Sissel 
Moos om årsagerne til, at Modstrøm 
lykkes. 

Hun er kommunikationsansvarlig i 
Modstrøms sekretariat, som understøtter 
elevernes aktiviteter og initiativer. 

Før FGU havde denne gruppe af udsatte 
unge aldrig været organiseret. Produkti-
onsskoleeleverne havde ikke en elevfor-
ening. Det gør også, at man politisk nu er 
opmærksom på det, de gør.

Kampgejst og selvtillid
Med forsommerens elevdemonstratio-
ner fra både lærlinge og FGU’ere er der 
håb for elevernes politiske engagement. 
Og spørger man eleverne selv, så er det 
meningsfuldt for dem at arbejde aktivt for 
bedre skoler.

For Lucas, der har været aktiv i 
Modstrøms ungeråd, er det lettere at 
acceptere, at hans vej gennem uddan-
nelsessystemet har været længere end 
kammeraternes. For han kan se, at hans 
politiske arbejde har ændret noget og 

været med til at skabe noget større. 
Og Cassandra, som var med til at arran-

gere FGU’ernes kampdag, fortæller, at det 
politiske elevarbejde har givet hende en 
kampgejst og selvsikkerhed til at kunne 
stille sig op og sige sin mening. 

Forpligtende fællesskaber
Endelig er der Carl Emil, der er i lære 
som industritekniker og frontmand i det 
Lærlingeoprør, som han sammen med 
resten af Metal Ungdom var med til at 
starte i maj.

– Jeg står på ryggen af rigtig mange og 
taler på vegne af andre end mig selv. Det 
tror jeg også er en ting, man lærer i sådan 
nogle forpligtende fællesskaber. Og det er 
noget af det, en elevbevægelse giver. En 
skoling og en forståelse af, at fremtiden 
tilhører dem, der kan organisere andre 
end sig selv, siger Carl Emil Lind Chri-
stensen, som ved siden af sin uddannelse 
er formand for Metal Ungdom og næstfor-
mand i Danmarks Socialdemokratiske 
Ungdom. 

– Lærlingeoprøret har givet en plat-
form til nogle unge mennesker, der ellers 
normalt ikke får taletid. Og det har vi jo 
forberedt os på i Metal Ungdom i lang 
tid. Vi synes også, at vores opgave som en 
ungdomsfagforening – udover at organi-
sere og uddanne vores medlemmer – er, 
at vi gerne vil være med til at påvirke 
samfundet. 

På Uddannelsesbladet.dk kan du læse om 
de unges stigende politiske engagement. 

3 vigtige nøgler til et 
velfungerende elevråd

Sørg for: 
1. At der er sat nok tid og penge 

af til at kunne støtte eleverne i 
elevrådsarbejdet. 

2. At der er kontaktlærer(e) 
tilknyttet, som kan understøtte 
elevrådets arbejde. Det tager 
tid at opbygge en struktur, hvor 
eleverne er selvkørende.

3. At eleverne har forskellige 
deltagelsesmuligheder. Mange 
har en forståelse af elevrådet 
som en snakkeklub, der træffer 
beslutninger på møder. Men det 
behøver ikke kun at være sådan. 
Man kan have mange forskellige 
roller i et elevråd og holde møder 
på flere forskellige måder.

Kilde: Modstrøm

ungeråd og hjælp til elevrådsarbejdet er 
nogle af de tilbud, som er på hylderne. 
Netop et stærkt elevrådsarbejde kan give 
masser af værdi til både elever og under-
visningen:

– Det giver god mening at styrke den 
demokratiske samtale og dannelse blandt 
eleverne. Elevdemokratiet klæder de unge 
på til at deltage i det store demokrati, så 
det, at man oplever, at der er lydhørhed, 
og at man kan få indflydelse på sin skole, 
har betydning for de unge på sigt. At de 
kan se, at det nytter at bruge sin stemme, 
forklarer Christine Ravn Lund.

Christine Ravn Lund fortæller, at de i 
DUF blandt andet afholder Demokratiets 
dag på erhvervsskoler, fordi elever her 
stemmer 25 procent mindre ved valg. I 
den forbindelse tilbyder DUF undervis-
ningsmaterialer, man som underviser kan 
tage fat i. 

– Demokratisk dannelse af unge er en 
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De gav mig jo aldrig 
en chance
Det har været dyrt for en FGUskole at fyre en underviser 
med et handicap. Uddannelsesforbundet har kørt sagen i 
Ligebehandlingsnævnet og fået medhold: Skolen har måtte give 
læreren mere end 400.000 kroner i erstatning for ikke at tage de 
nødvendige hensyn.

Starten på FGU har været meget hård for 
de fleste ansatte på skolerne. For en un-
derviser i Jylland blev den ekstra barsk. 
Hun har et mindre handicap, som kan 
gøre det svært og smertefuldt for hen-
de at gå, når hun bliver overbelastet. 
Alligevel fik hun konstant skiftende 

lokaler og skemaer – og i sidste ende en fyreseddel af sin 
FGU-skole.

– Det var en grim fyring. Og den gjorde særligt ondt, for 
de jo aldrig gav mig en chance, siger medlemmet.

Vi kalder hende Birthe i artiklen. Hun ønsker ikke, at det 
bliver personligt eller en nedgørelse af den tidligere ar-
bejdsplads, hvis hun står frem med navn. Men redaktionen 
kender hendes identitet og den tidligere arbejdsplads.

FGU-skolen slap dog ikke afsted med fyringen. Uddan-
nelsesforbundet valgte nemlig at køre 
sagen i Ligebehandlingsnævnet. Og den 
er nu endt med en erstatning til Birthe 
på mere end 400.000 kroner – eller 
ni måneders løn. Begrundelsen er, at 
skolen ikke tog de nødvendige hensyn 
til Birthes handicap, så hun kunne passe 
sit arbejde. 

De små ting gør en forskel
Birthe er meget glad for denne oprejs-
ning og understreger, at den i høj grad 
skyldes Uddannelsesforbundets indsats:

– Forbundet har været med hele vejen 
– fra da jeg første gang kontaktede dem, 
fordi jeg tænkte, at Nej, det her er ikke 
stuerent, til denne afgørelse, fortæller 
Birthe. 

Første gang Birthe fik brug for hjælp 
fra Uddannelsesforbundet, var allere-A
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de da hun blev virksomhedsoverdraget til FGU fra VUC den 1. 
august 2019. Hun havde på det tidspunkt fået konstateret en 
nervebetændelsestilstand i benene, der hører til muskelsvind-
gruppen. Den betyder, at hun kan få problemer med balancen 
og store smerter ved overbelastning – hvis hun for eksempel 
skal gå for meget – hvilket kan medføre træthed. Men bliver 
der taget hensyn til dette, kan hun sagtens undervise som alle 
andre.

Der blev taget hensyn til hendes sygdom på VUC, da hun 
arbejdede der. Her blev sat et gelænder op ved trappen, og hun 
fik en P-plads tæt på indgangsdøren:

– Altså bitte små ting, der gjorde en stor forskel for mig, siger 
hun.

Med udsigten til at skulle begynde på en ny arbejdsplads, og 
med de mange skriverier om kaos før starten på FGU, blev hun 
dog bange for, om der også ville blive taget hensyn til hendes 
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lidelse her. Hun ringede derfor til Uddan-
nelsesforbundet og spurgte, hvad hun 
skulle gøre. Det endte med en stresssyge-
melding. Birthe blev sygemeldt fra starten 
af det nye arbejde. 

Vi har det rigtige lokale til dig
Ved de indledende møder om, hvordan 
Birthe kunne vende tilbage til det nye 
arbejde på FGU, informerede hun om sin 
sygdom og bad skolen tage hensyn til den. 

– Og lederen svarede, at ”Fint, jeg ved 
lige, hvor du skal være. Der er et lokale til 
dig, som du kan være i”, fortæller Birthe.

Det blev bare ikke sådan. 
Da Birthe vendte tilbage på nedsat tid 

i november, fik hun ikke det lokale, hun 
var blevet lovet. Hun fik i stedet et, der 
generelt var uegnet til undervisningsbrug, 
men i særlig grad uegnet for hende. Der 
var nemlig langt at gå til alle ting, og der lå 
ofte ledninger, kabler, værktøj og savsmuld 
på gulvet, der udfordrede Birthe. 

Der blev også hele tiden lavet om på 
hendes skema. Og de mange skift gjorde 
det svært for hende at forberede sig. 

– Jeg bad gentagne gange om at få 
lokaler, der tog hensyn til mit gangbesvær, 
at få oplyst mine opgaver i god tid og at 
få lov til at forberede mig hjemmefra. Det 
fik jeg ikke, fortæller hun, der havde det 
meget svært med de kaotiske tilstande på 
FGU og utilpassede elever, som ikke fik 
det tilbud, de havde brug for.

Birthe var ”en belastning”
Efterhånden blev det januar 2020. Der 
skulle igen være møde om Birthes tilba-
gevenden. Men pludselig var tonen en helt 
anden. Nu blev der lagt op til en fyring. 

Ledelsen mente ikke, den fortsat kunne 
forsvare situationen. Birthe var en be-
lastning for institutionens drift, lød det. 
Prognosen for at vende tilbage på fuld tid 
var ikke til stede. Og eleverne kunne ikke 
håndtere de mange skift og mangel på 
struktur, hed det. 

Det er disse begrundelser for fyringen, 
der gør Birthe vred. At det er hende, der 
får skyld for, at eleverne for eksempel 
ikke kunne klare de mange skift, når det 
var uddannelseslederen, der hele tiden 
flyttede hende rundt og ændrede hendes 

det er godt, at hun nu bliver kompenseret:
– Men vi håber jo, at det bliver en remin-
der for alle andre om, at man skal være 
opmærksomme på at tage disse hensyn. 
Vi ønsker et arbejdsmarked, hvor alle skal 
kunne være der. 

Me d l e m  i  k l e m m e

Afgørelse i 
 Ligebehandlingsnævnet
Uddannelsesforbundet indbragte 
Birthes sag for Ligebehandlings-
nævnet den 5. maj 2020 og kræve-
de ni måneders løn i godtgørelse, 
fordi der ikke var taget hensyn til 
hendes sygdom, og fordi de mang-
lende initiativer fra skolens side var 
en væsentlig årsag til afskedigelsen.
Ligebehandlingsnævnet har 
behandlet sagen ud fra ligebe-
handlingsloven. Den siger, at en 
arbejdsgiver ikke må forskelsbe-
handle lønmodtagere – hverken 
direkte eller indirekte – på grund af 
handicap. 
Hvis en person påviser omstæn-
digheder, som giver anledning til 
at formode, at der udøves direkte 
eller indirekte forskelsbehandling, 
påhviler det modparten at bevise, 
at ligebehandlingsprincippet ikke er 
blevet krænket.
Det er arbejdsgiverens pligt at træf-
fe de foranstaltninger, der kan give 
en person med handicap adgang 
til at arbejde. Eneste undtagelse er, 
hvis arbejdsgiveren pålægges en 
uforholdsmæssig stor byrde. 
FGU-skolen undersøgte eller af-
prøvede bare ikke, hvilke der kunne 
være relevante og hensigtsmæs-
sige i Birthes tilfælde. Og derfor 
vurderede nævnet, at skolen ikke 
har bevist, at det ikke var muligt 
at beholde Birthe i en stilling som 
lærer med en rimelig tilpasning af 
hendes arbejdsvilkår. 
Den har heller ikke kunnet bevise, 
at det ville være en uforholdsmæs-
sig stor byrde at tilpasse dem.  
Og endelig finder nævnet ikke, at 
skolen har bevist, at Birthe ikke var 
kompetent, egnet og disponibel til 
at varetage de væsentligste funk-
tioner som lærer – hvis man havde 
tilpasset arbejdsvilkårene.

skema. Og den manglende progression i 
Birthes tilbagevenden skyldtes jo netop, at 
skolen ikke havde forsøgt med tiltag, der 
kunne hjælpe hende til at undervise. Hav-
de den gjort det, ville hun sagtens kunne 
have undervist mere.

Men ledelsen sendte afskedigelsen til 
partshøring, og her indgav Birthe to siders 
kommentarer, og Uddannelsesforbundet 
blev igen involveret. 

Fyret i alles påsyn
Birthe blev fyret den 29. januar 2020. Og 
oveni begrundelserne for at fyre hende, 
som hun mener er vendt helt på hovedet, 
blev selve fyringen meget uværdig. Den 
foregik i et lille kontor, der ligger helt 
centralt ved en mellemgang, hvor både 
kolleger og elever konstant færdes, og der 
var ingen gardiner trukket for:

– Så kunne de gå forbi og kigge ind, og 
det følte jeg var yderst ubehageligt. Der 
var en repræsentant fra kommunen, ledel-
sen, uddannelseslederen, Uddannelsesfor-
bundet og mig samlet i det lille lokale, og 
de har nok tænkt, hvad der mon foregik 
der, siger Birthe.

Det, der faktisk foregik – fyringen – 
mente Uddannelsesforbundet absolut ikke 
var kørt efter bogen. Man valgte derfor at 
prøve sagen ved Ligebehandlingsnævnet 
den 5. maj 2020. Og nu har nævnet givet 
Birthe og forbundet ret: Skolen havde 
ikke iværksat de tiltag, som kunne hjælpe 
hende til at undervise. Den havde heller 
ikke bevist, at den havde forsøgt – eller at 
de tiltag ville være så dyre, at skolen ikke 
kunne klare dem. 

FGU-skolen skal derfor betale ni måne-
ders løn i erstatning til Birthe. 

Plads til alle
Flemming Jørgensen, konsulent i Uddan-
nelsesforbundet, er glad for flere ting ved 
afgørelsen, men især, at den slog fast, at 
det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at 
man har gjort nødvendige tiltag for, at 
Birthe kunne passe sit arbejde:

– Sagen er en understregning af, at 
det er en prioritet for skolerne at være 
opmærksomme på initiativer, der tager 
hensyn til og indretter sig efter, at nogle 
har et handicaps, siger han og tilføjer, at 
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Te m a :  Nå r a r b e j d et  gø r d i g  syg

Forråelse sker for 
slidte mennesker
Omsorgstræthed, afmagt og moralsk stress er de tre primære 
årsager til forråelse. Psykolog Dorthe Birkmose giver en række 
eksempler på, hvad forråelse er, og hvorfor den kan opstå.  

Den kan komme 
snigende og sive ind 
i din undervisning, 
din tone over for 
eleverne eller din 
kommunikation 
med  kollegerne. 

Forråelsen. Et fænomen, der for 
alvor er kommet på den psykologiske 
dagsorden det seneste årti, efter at 
tv-dokumentarer afslørede manglende 
omsorg og en hård tone fra personalet 
på plejehjem og i daginstitutioner.

Som det ligger i ordet, gør forråelsen 
dig rå. Det er en forsvarsmekanisme, 
som gradvist sætter ind, når du ikke 
har mere omsorg at give, når afmagten 
bliver for stor, eller når dine arbejdsbe-
tingelser spænder ben. 

– Forråelsen er en mestringsstra-
tegi, hvor man prøver at tænke, føle 
og bekymre sig mindre, end man 
i virkeligheden gør. Den er ikke et 
personlighedstræk. Vi kan alle – fordi 
vi er mennesker – komme til at ty til 
forråelsen for at udholde at være i en 
ellers umulig situation, forklarer psyko-
log Dorthe Birkmose, der gennem  18 år 
har beskæftiget sig med psykisk slid og 
forråelse. 

– Når mediesagerne ruller, hører 
man ofte, at de professionelle må 
være uuddannede, svage eller onde 
mennesker. Men forråelse handler 
ikke om manglende viden, svaghed 
eller ondskab. Forråelse sker for slidte 
mennesker, slår hun fast og fremhæ-

ver omsorgstræthed, afmagtsfølelser 
og moralsk stress som de typiske 
årsager.

Låg på egne følelser
Forråelse kan komme til udtryk i 
kontakten mellem dig og dem, du er 
ansat for at hjælpe. Men det kan også 
gennemsyre kulturen i lærerværelset 
eller relationen mellem ledelse og 
medarbejdere. 

En leder, der ud af det blå skælder 
sine medarbejdere ud, og en per-
sonalegruppe, hvor mobning og en 
nedgørende humor hersker, er begge 
eksempler med tegn på forråelse. 

– Her og nu hjælper forråelsen 
ved at lægge låg på egne følelser af 
utilstrækkelighed og håbløshed. Det er 
den lumske sødme ved forråelsen. I det 
sekund, man taler nedladende, afviser 
og latterliggør, får man det bedre, fordi 
man vender det væk fra sig selv. Men 
bagefter rammer skylden og skammen, 
når man opdager, hvad man har gjort, 
forklarer Dorthe Birkmose.

Forråelse kan også være 
stiltiende 
De kollektive processer og gruppe-
dynamikker er vigtige at have øje for. 
Forråelsen kan nemlig have mange 
forskellige udtryk.

– Der kan sagtens være et par 
stykker i en personalegruppe, som 
er grove i retorikken, mens de andre 
er passive vidner. Selvom man godt 
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ved, at kollegernes opførsel er langt over 
grænsen, så kan det være svært at gribe 
ind, siger Dorthe Birkmose og forklarer, at 
det bunder i, at mennesket er mere socialt 
end moralsk: 

– De fleste af os vil sige, at vi til enhver 
tid vil sige fra og beskytte de svage. Men i 
praksis er det ikke så nemt. Forskning vi-
ser, at man er villig til at lade sine værdier 
skride, hvis det er dét, der skal til for at 
passe på fællesskabet. Man er faktisk villig 
til at acceptere næsten hvad som helst, 
hvis man ved, at fællesskabet ikke kan tåle 
kritik.

Den stiltiende accept af andres forråede 

Te m a :  Nå r a r b e j d et  gø r d i g  syg

Forråelsens ansigter 
Omsorgstræthed
Som underviser og vejleder risikerer du at blive udmattet i din empati, når du skal drage 
omsorg for mange og være nærværende og engageret i relationen til eleverne. Du kan nå 
til et punkt, hvor du føler, at du ikke har mere omsorg at give. Omsorgstræthed behøver 
ikke at føre til forråelse, men kan du ikke udholde at komme til kort, er der risiko for, at du 
skyder omsorgstrætheden fra dig ved at tænke, at andre er blevet urimeligt omsorgskræ-
vende. Omsorgstrætheden gøres dermed til andres skyld. 
Tegn på forråelse: Tanker om, at andre er opmærksomhedskrævende, undgåelses- og 
afvisende adfærd samt irritation på elever og kolleger over, at de har brug for dig.

Afmagtsfølelser
Du kan føle afmagt i forbindelse med andres problemskabende adfærd, uanset om der 
er tale om voldsom eller selvskadende adfærd, misbrugsproblemer eller skolevægring. 
Afmagtsfølelserne dukker op, når du ikke kan forstå, rumme eller hjælpe. Oplever du 
at arbejde hårdt med de bedste intentioner, uden at det gør en forskel, vil du mærke 
afmagten. Afmagtsfølelser kan føre til forråelse, hvis du ikke kan udholde dem. Så vil du 
projicere følelserne over på andre og se dem som utilstrækkelige fremfor dig selv. 
Tegn på forråelse: Du tillægger andre negative personlighedstræk og intentioner og 
synes, at de er dominerende, kontrollerende, egoistiske eller dovne. Negative fortællinger 
om andre er det mest klassiske faresignal. Andre tegn er aggression, irritation, skældud, 
latterliggørelse, udpegning af syndebukke og fjendebilleder.  

Moralsk stress
Moralsk stress skyldes, at du skal gøre dit arbejde på en måde, som du ikke kan stå inde 
for, og uden den kvalitet, du ønsker. Moralsk stress behøver ikke føre til forråelse, men 
kan du ikke udholde følelsen af ikke at gøre dit arbejde godt nok, kan forråelsen lægge 
låg på de moralske kvaler. 
Tegn på forråelse: Passiv resignation, hvor du giver op på forhånd og prøver at gøre dig li-
geglad med kvaliteten af dit arbejde. På en arbejdsplads, hvor den moralske stress hånd-
teres med forråelse, vil man kunne høre ledere og medarbejdere sige: Sådan er vilkårene, 
det er jo besluttet ovenfra, nu må vi få det bedste ud af det og tage ja-hatten på. 

adfærd udgør den mere stilfærdige side 
af forråelsen, hvor man giver op, gør sig 
ligeglad, resignerer, forholder sig tavst 
eller indfører selvcensur. 

– Som passivt vidne er man med til at 
legitimere krænkelserne. Derfor bør vi 
have blik for både dem, der krænker, og 
for dem, der stiltiende ser til, pointerer 
Dorthe Birkmose.

Sneboldeffekt af slitage
Typisk er der ikke én enkelt årsag til for-
råelse. Det vil ofte være en sneboldeffekt 
af slitage, som hober sig op. Bliver der 
ikke taget hånd om belastningerne, vælter 
læsset på et tidspunkt.

– Når det psykiske slid bliver for stort, 
og man ikke får hjælp, kan man reagere 
ved at arbejde mere, hårdere, længere og 
bedre, end man egentlig er ansat til. Der-
med kan man slide sig til mental tyndhu-
dethed, siger psykolog Dorthe Birkmose.

Omvendt kan man også reagere på 

det psykiske slid ved at gøre sig mentalt 
tykhudet.

– Her forsøger man at være ligeglad. 
Man arbejder og involverer sig mindre. 
Føler og bekymrer sig mindre. Man kan 
argumentere med, at det er en legitim 
professionel distance. De kolleger, der 
involverer sig meget, slider jo sig selv i 
stykker, hvis de fortsætter. Men de med-
arbejdere, der underinvolverer sig, bliver 
også syge. De bliver bare ikke sygemeldte.

Dorthe Birkmose slår fast, at begge 
reaktioner er et symptom på, at balancen 
på arbejdspladsen mangler:

– Som organisation må man arbejde 
med at gøre noget ved omsorgstrætheden, 
afmagtsfølelserne og den moralske stress, 
så man ikke som medarbejder eller leder 
føler, at man står med valget mellem at 
underinvolvere sig i arbejdet for at holde 
frem til pensionsalderen eller overinvol-
verer sig. 
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Mette hænger 
ind over bor-
det. Snot og 
tårer flyder ud.

– Det er nok 
nu. Jeg kan 
ikke mere, får 

hun hikstet frem.
Foran hende står hendes afdelingsle-

der og råber. 
– Han kunne råbe ting ind i hovedet 

på mig og sige sætninger, hvor man 
ikke var i tvivl om, at han syntes, jeg 
var snotdum. Når vi sad til møder, hvor 
der kun var ham og den anden vejleder 
i teamet, ignorerede han mig ofte. Jeg 
blev fuldstændig udelukket. Han kunne 
også være venlig, og skiftene i hans 
humør kom typisk som lyn fra en klar 
himmel, siger Mette.

Elever inddraget i konflikt
Som skolelærer, coach og uddannelses-
vejleder føler hun selv, at hun kan 
bidrage med en stor viden og faglighed, 
da hun i 2012 starter som vejleder på en 
produktionsskole. Men det er svært at 
få det bragt i spil i teamet.

– Det var nærmest alt, jeg gjorde, som 
blev kritiseret. Måden, jeg skrev under-
retninger på. Måden, jeg vejledte på. Jeg 
brugte tit forskellige visuelle greb i min 
vejledning for at imødekomme elever 
med kognitive udfordringer. Det var 
latterligt, sagde han. For sådan arbejde-
de de ikke. 

Det er særligt hårdt for Mette, når 
afdelingslederens opførsel påvirker 
hendes arbejde med eleverne. 

– Jeg oplevede flere gange at blive 
hevet ud af et forløb med en ung uden 
forklaring. Den unge kunne stå på 
gangen og spørge: Hvorfor må vi ikke tale 
sammen mere, Mette? Jeg vil gerne tale 
med dig. 

– Hvad skulle jeg sige? En ting var, 
at han ville ramme mig, men at drage 
et ungt menneske ind i den konflikt på 
den måde, det er så uetisk. 

Du kan jo ingenting
Mette bliver sygemeldt, og selvom hun 
forsøger at vende tilbage, må hun efter 
to år i jobbet til sidst give fortabt. Hun 
er på det tidspunkt så udbrændt og 
syg af stress. Nogle dage kan hun ikke 
andet end at ligge på gulvet for at undgå 
stimuli. 

Hun skifter til et job i en kommunal 
UU-vejledning. Allerede første dag får 
hun en smagsprøve på, hvad der er i 
vente, da en kollega spørger: Hvorfor 
fanden er du blevet ansat? Du er jo 
skolelærer, hvad skulle du kunne 
byde ind med her? 

Tonen og kritikken fra den en-
kelte kollega fortsætter i daglig-
dagen, og det er kendt i teamet, 
at man skal træde varsomt i 
nærheden af netop hende:

– Sådan havde hun været 
over for mange, fik jeg at vide. 
Hun gik fuldstændig amok 
indimellem og svinede folk 
til. Og hun fik plads til det. 
Der var ikke en ledelse eller en 
teamleder, der satte hende på 
plads. 

– Hun hang i struben på mig. 
Sagde jeg A, sagde hun Å. Hun var 
hele tiden efter mig. 

Ingen sparring til det svære
Selvom Mette klarer sig godt i 
stillingen, gør den hårde tone 
og forråelsen i teamet det 
svært at udholde arbejdet 
psykisk: 

– Jeg havde 
ikke nogen 

at sparre med i teamet. Jeg kunne kom-
me fra et møde, hvor en sagsbehandler i 
kommunen havde markeret sig over for 
mig, og hvor jeg måtte sætte mig igen-
nem. Forsøgte jeg at vende det i teamet, 
kunne min kollega for eksempel sige: Ej, 
sagde du det? Hvad tænker du på? 

Reaktioner, som gør det utrygt for 
Mette at søge råd og sparring.

Hun oplever samtidig at blive bedt 
om at gå på kompromis med sin faglig-
hed. 

– Man havde opbygget en tone og en 
måde at omtale forældre og elever på, 

Udsigt til førtidspension 
efter mobning og forrået ledelse 

Te m a :  Nå r a r b e j d et  gø r d i g  syg
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hvor det var blevet i orden at tale grimt 
om dem og ikke forstå. Hvis der var en 
elev, som var krævende og som skreg og 
kastede med bøgerne, så var han irrite-
rende og et forfærdeligt barn. Og det var 
også, fordi hans forældre var endnu værre. 

– Det var meget fjernt fra min måde at 
arbejde på. Hvis jeg havde en elev, som 
hang i gardinerne, så jeg på, hvad han ville 
sige med det? Den tilgang har jeg haft til 
alle forældre og unge. Men så fik jeg for 
eksempel at vide, at jeg ikke skulle bruge 
min tid på forældresamarbejdet. Det var 
ikke vigtigt, sagde de, så det skulle jeg 
stoppe med og i stedet have fokus på selve 
opgaven. 

En af dem
Mette forsøger at holde den forråede 
kultur på arbejdspladsen på afstand, men 
da en ny kollega bliver ansat i teamet, kan 
hun mærke, at den har sneget sig ind på 
hende:

– Jeg blev lige så slem, som alle dem, 
der havde stået og kigget på mig. Pludselig 
var det hendes strube, der stod for skud. 
Hende, der blev overfuset og bagtalt, og 
jeg gjorde ikke andet end at tænke: Godt 
det ikke er mig. Jeg slipper nu. Gudskelov!

– Jeg handlede ikke på det. For jeg 
kunne simpelthen ikke. Jeg var så presset 
på det tidspunkt. Det har jeg bøvlet meget 
med siden. At jeg blev en af dem. Men jeg 
havde ikke mere at komme med. 

Tudeture i nødsporet
Når Mette har fri, må hun ofte køre ud 
i nødsporet, fordi hun bare græder og 
græder. Hun er i den grad psykisk påvirket 
af arbejdet. 

I dag er det fire år siden, Mette blev 
sygemeldt fra jobbet som UU-vejleder. For 
to år siden fik hun konstateret en kronisk 
stofskiftesygdom forårsaget af de belast-
ninger, hun har været udsat for. 

– Jeg har alle de klassiske symptomer på 
stress. Kan ikke sove, finde ro eller samle 
mig om noget. Jeg har altid vinterbadet, 
men bare det at køre ud til vandet og til-
bage igen kan være så overstimulerende, 
at jeg ikke kan mere resten af den dag. Jeg 
kan ikke strikke. Jeg kan ikke sy. 

De fagpersoner, der er omkring Mette, 
peger på, at hun bør få en førtidspension. 
Men det er hårdt at forlige sig med, at 
mobning og forrået ledelse har fået lov at 
sætte så dybe spor. 

– Det er et hårdt sted at lande i sit 

liv. For så er det jo en endestation, siger 
Mette. 

– Og så er der den her vrede over, at der 
findes mennesker, der er sådan her. Og en 
vrede på mig selv over, at jeg ikke vendte 
mig om og gik. 

Dette er Mettes fortælling om, hvordan hun 
oplevede sine ansættelser, og hvad de gjorde 
ved hende. Vi har ikke konfronteret tidligere 
arbejdsgivere eller kolleger. Formålet er ikke 
at placere skyld, men at vise, hvad en forrået 
kultur gør ved en arbejdsplads og vores 
trivsel og sundhed. 

På uddannelsesbladet.dk kan du læse den 
fulde version af fortællingen. Her finder du 
også flere personlige beretninger om at bukke 
under for forråelsen i arbejdet. 

Ekspert om Mettes fortælling 
Flere forråede faresignaler 
Dorthe Birkmose ser flere eksempler på forråelse i Mettes fortælling:
– Det kraftigste faresignal er devalueringerne. Både stemningen af, at hun er forkert, men også at hendes uddannelse og måde at arbejde på 
bliver nedgjort, affærdiget og latterliggjort. Mette siger, at hun blev kritiseret, men kritik indebærer dialog og et håb om bedring – det er der 
intet af i de kommentarer, Mette fik. Hun bliver devalueret. Og det gør ondt! Gentagne devalueringer æder ind på et menneske, og til sidst vil 
man begynde at tro, at det, man får at vide, er rigtigt. 
– Humørskift og råberi er også faresignaler sammen med en hård tone og negativ omtale af elever og forældre. Og så er der faresignalet i alt 
det, der mangler. For hvor var Mettes kolleger henne? Hvorfor fik hun bare at vide, at "sådan er hun overfor mange", når en kollega havde svinet 
hende til? Det er klare faresignaler, når kolleger ikke træder til og hjælper, og når tydelig forrået adfærd stiltiende accepteres. 

Knækket af kollegers passivitet 
I begge ansættelser oplevede Mette, at kolleger stiltiende så til, mens hun blev udsat for verbale angreb. En passivitet, man let kan ty til, fordi 
det er slidsomt at stå uden for fællesskabet. Den er dog ødelæggende, fortæller Dorthe Birkmose: 
– Hvis situationerne var filmet, ville det være let at se forråelsen hos lederen og den kollega, der kunne gå amok. Man skal kigge bedre efter 
for at bemærke de mange, der ser til uden at reagere. Det er barskt, at Mette bliver overfuset, devalueret og skældt ud. Det er dog ikke nok til 
at knække Mette, at en enkelt leder eller kollega er modbydelig over for hende. Det, der knækker hende, er at stå helt alene. At ingen hjælper 
hende.
– Når krænkelser sker gentagne gange, bliver man mere og mere ramt og rystet. Og det kan så slå benene helt væk under én, når man som i 
Mettes tilfælde oplever, at behagelige mennesker med mentalt overskud ser passivt til og tilsyneladende ikke synes, at man er værd at hjælpe.
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Te m a :  Nå r a r b e j d et  gø r d i g  syg

Spørger man psykolog 
Dorthe Birkmose, 
hvordan man fjerner 
forråelsen på en 
arbejdsplads, får man 
ikke en guide med 
fem råd, der er lige til 

at implementere. Det er nemlig ikke så 
let endda. Det kræver et langt, sejt træk, 
hvor ledelse og personalegruppe aktivt 
får gjort op med de bagvedliggende 
årsager til forråelse. I den proces skal 
skam erstattes af psykologisk tryghed.

– Der er stadig meget arbejde, der 
skal gøres, før det bliver trygt at tale om, 
at vi kan komme til at begå fejl, hvor vi 
krænker og ydmyger andre mennesker 
Det er sårbart og skamfuldt at stå frem 
med sine egne fejl og mangler som pro-
fessionel. Det er ofte også utrygt, fordi 
man risikerer at blive mødt af andres 

forargelse og udskamning, siger Dorthe 
Birkmose.

Fra individuelt til kollektivt 
ansvar
Den manglende åbenhed blokerer 
muligheden for at få ændret kulturen 
på arbejdspladsen. Fortællingerne er 
nødt til at komme frem i lyset. Både så 
fejlene ikke bliver den enkeltes ansvar, 
og så løsningerne kan findes. 

– Når et menneske blotter sig og for-
tæller om fejl og problemer, så står og 
falder det med, hvordan vi andre svarer 
på det. Viser vi, at det kan vi godt holde 
ud at høre, eller svarer vi på en måde, 
hvor vi i virkeligheden får sagt: Du burde 
skamme dig?

– Det er ekstremt vigtigt, at skammen 
fjernes fra samtalerne. Det skal være 
trygt at tale om vores fejl og mangler. 

Også om så alvorlige fejl som at krænke 
og ydmyge andre. Hvis vi kan tale med 
andre om, hvorfor vi handlede som vi 
gjorde, får vi mulighed for at gøre det 
bedre næste gang. Vi skal selvfølgelig 
passe på ikke at legitimere forkerte 
handlinger. Kunsten er ikke at gøre 
personen bag handlingen forkert, men 
stadig holde fast i, at en fejl er en fejl, 
forklarer Dorthe Birkmose. 

Det lange seje træk
Når man i personalegruppen tager 
hul på snakken om baggrunden for de 
forråede handlinger, er det afgørende 
at forstå og erkende, at forråelsen er et 
resultat af omsorgstræthed, afmagt og 
moralsk stress. Det er her problemerne 
ligger – og dermed også her  løsningerne 
skal findes.

– Forråelsen er blot en mestringsstra-

Den svære kunst at 
 komme forråelsen til livs

A
F 

M
E

TT
E

 J
E

N
SE

N
 /

 I
LL

U
ST

R
AT

IO
N

: J
U

LI
E

 F
LA

N
SM

O
SE



UDDANNELSESBLADET 3/22 23 

tegi. Får vi gjort noget ved det psykiske 
slid og finder løsninger på omsorgstræt-
heden, afmagtsfølelserne og den moral-
ske stress, så er forråelsen ikke længere 
nødvendig, siger Dorthe Birkmose.

Dissekering af snebolden
Hun har set mange mislykkede quickfixes 
gennem tiden. Lederen, der gav afdelingen 
med det laveste sygefravær is som beløn-
ning, er et eksempel. Et andet er pytknap-
pen på kontoret, som medarbejdere skulle 
trykke på, når noget var svært. 

Det kræver langt mere end is og pyt at 
komme en forrået arbejdskultur til livs. 
Som arbejdsplads må man grave dybt, så 
de problemer, der giver næring til forråel-
sen, bliver revet op ved roden.

– Medarbejdere og deres nærmeste 
faglige leder skal bruge tid på at tale om, 
hvorfor de er blevet så slidte. Her må 
den faglige leder være fastholdende og 
udspørgende, så det ikke bliver reduceret 
til, at det er også reformen i 2013, der har 
ødelagt alt, eller det er, fordi vi mangler 
ressourcer, siger Dorthe Birkmose. 

– Det kan godt være, at det også spiller 
en rolle. Men hvad er det mere? Der var 
måske også en omstrukturering eller et 
svært forløb med en elev. Man må se på, 
hvad der tilsammen har skabt den her 
sneboldeffekt af slid.

Udredningen og identificeringen skal 
ske af personalegruppen selv sammen 
med den faglige leder. En ekstern kon-
sulent er ikke løsningen i denne fase. Vil 
man benytte sig af hjælp udefra, bør det 
afvente, at problemerne er udpeget, poin-
terer Dorthe Birkmose. 

Løsningerne findes, men skal 
bruges rigtigt
Det positive er, at man kan gøre noget ved 
forråelse i en personalegruppe. Der er ud-
viklet metoder til at håndtere alle typer af 
psykisk slid. Men først skal man have af-
klaret, hvilke problemer der er på spil. Det 
er nemlig afgørende, at løsning matcher 
problem, fremhæver Dorthe Birkmose.

– Mindfulness er et af mine yndlingsek-
sempler på en metode, der er blevet brugt 
som et quickfix. Der er ingen tvivl om, 
at det er en god metode, hvis man er ud-
brændt og har stress. Men det løser ikke 
for eksempel moralsk stress. Vejrtræk-

Metode mod 
 omsorgstræthed
PsykologerneRikkeHøgstedog
Per Isdal har udviklet henholdsvis 
fiskerbænkenoglejrbålsmetoden.
Princippet i begge er, at man som per-
sonalegruppe sidder på en lang række 
og skuer ud over enten hav, bål eller 
naturenforansig.Herskiftesmantil
atsætteordpåtvivl,bekymringerog
sværeoplevelseriarbejdet.

Når en person taler, skal alle andre 
tiestilleoglytte.Manafsluttersin
fortælling med at sige tak til de andre 
foratlytte.Desvarertak,fordidu
fortalte.

Metoderneereffektive,fordidetat
lytteerdendybesteomsorg,vikan
givehinanden.Deterhelbredendeat
få plads til at fortælle og blive hørt, og 
det gør, at man bliver tanket op med 
omsorgpåny.

På uddannelsesbladet.dk kan du læse 
om, hvordan man kan komme afmagts-
følelser og moralsk stress til livs.

Flugt, frys eller fight – hvad skal man gøre?
Vi har spurgt Dorthe Birkmose, hvad man som medarbejder kan gøre, hvis man oplever, at der 
ikke bliver gjort noget ved forråelsen på arbejdspladsen. Svaret er ikke helt let at finde. 
Skal man sige op?
– Det råd vil jeg helst ikke give. Jeg har mødt mange, som har taget flugten for at redde sig selv, 
og så snart de har hvilet sig en anelse, bliver de ramt af skammen over at have efterladt kolleger 
og elever til den forråelse, de ikke selv kunne udholde. Man hjælper sig selv her og nu, men det 
er ikke et godt råd. 
Skal man blive ved med at italesætte forråelsen?
– Det er heller ikke godt. Jeg har mødt mange medarbejdere og ledere, der er blevet eksklude-
ret og kørt ud på et sidespor, fordi de har forsøgt at påpege problemer. Det er selvfølgelig ædelt 
at kæmpe, men det kan man jo ikke holde til i længden. Se bare Mettes fortælling.
Skal man leve med det?
– Forskning viser, at selvcensur er den væsentligste årsag til langvarigt sygefravær af psykiske 
årsager. Man bliver syg af at forsøge at være i noget, som ikke føles rigtigt, uden at kunne tale 
om det. Så nej, man skal bestemt heller ikke tie stille, resignere og finde sig i forråelsen. Så 
bliver man et passivt vidne og er dermed med til at legitimere forråelsen. Det ville nok være det 
dårligste råd.
– Grunden til, at jeg ikke kan give gode råd, er, at det ikke er individuelle løsninger, der skal til. 
Forråelse er et kollektivt problem. Løsningerne på det psykiske slid skal derfor findes i fælles-
skab.

ningsøvelser eller en bestemt tankegang 
kan ikke ændre på manglende ledelse eller 
dårlige arbejdsvilkår. 

Det er ikke skamfuldt at være 
menneske
Dorthe Birkmose opfordrer til, at vi er op-
mærksomme på hinanden i dagligdagen, 

og at tillidsvalgte og ledere spørger ind, 
når de oplever medarbejdere, som virker 
slidte eller påvirkede. 

– Ingen af os har det fulde ansvar, men 
vi har alle et gigantisk ansvar for at have 
øje for hinanden og for at hjælpe hinan-
den, siger Dorthe Birkmose og fremhæver, 
at hjælpen blandt andet er at spørge og 
svare uden at dømme.

– Jeg bliver ofte rystet over, hvor meget 
udskamning, der stadig er. For jeg synes 
ikke, det er skamfuldt at være menne-
ske. Jeg synes ikke, at det er skamfuldt at 
arbejde så hårdt, at man bliver slidt på en 
måde, hvor man kommer til at lave fejl. 

Te m a :  Nå r a r b e j d et  gø r d i g  syg
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For 15 år siden fik LVU, der siden blev en del af 
Uddannelsesforbundet, først én, siden to socialrådgivere. 
Flere og flere medlemmer kom i klemme i et stadigt 
mere uoverskueligt system for sygedagpenge eller 
sociale ydelser, så der var et stort behov for også denne 
service i fagforbundet. Erling Kure og Anne-Marie 
Otto arbejdede begge i det daværende LVU, men tog 
socialrådgiveruddannelsen og kastede sig over de mange 
sociale, faglige og juridiske problemer. 

Besparelser, fyringer og langvarig sygdom blandt 
medlemmerne har siden betydet fast arbejde og mere til. Der 

har især været tryk på efter 2013-lockouten med de ændrede 
vilkår for lærere og senere de mange udfordringer på FGU. 
De har også begge taget uddannelsen som stressvejledere. 
Dermed kan Erling Kure og Anne-Marie Otto fungere som 
en back up for konsulenterne i Uddannelsesforbundets 
forhandlingsenhed, der får flere og flere stressrelaterede 
sager ind fra medlemmerne. Blandt andet oplever mange 
lærere en stor usikkerhed i forhold til at beholde jobbet. 
Desuden hænger arbejdstid og opgavemængde ofte 
ikke sammen for lærerne. Et forhold som også den ny 
arbejdstidsaftale skal håndtere. 

… stress kom på dagsordenen
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 Læs mere på tjm-forsikring.dk/kraeftens-bekaempelse
Sandra, 31 år, kunde i TJM Forsikring

Sammenhold

betaler sig

Har du også kræft 
inde på livet?

Som medlem  

af Kræftens 

Bekæmpelse får 

jeg særlig gode 

forsikringer for 

kun 4 kr./md.
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FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN
YX

Læs om flere forskningsprojekter på www.uddannelsesbladet.dk/forskning 

Fagligt gab  
mellem kønnene

77 procent af pigerne fuldfører en ungdomsuddannelse, 
mens det gælder 71 procent af drengene – og karaktererne 
fra grundskolen har stor betydning for, om drenge og piger 
fuldfører. Et fagligt gab mellem drenge og piger starter 
tidligt – allerede i 2. klasse – i forhold til læsning og er 
relativt konstant gennem skoletiden. I matematik ses ikke 
samme faglige gab. Forældrenes uddannelse har samme 
betydning for drenge og pigers resultater i folkeskolen og 
i forhold til fuldførelse af ungdomsuddannelse. Der ses 
dog en tendens til, at det faglige gab mellem drenge og 
piger i læsning i folkeskolen er større blandt indvandrere 
end blandt elever med efterkommerbaggrund eller dansk 
oprindelse. Det er nogle af de resultater, som en analyse 
fra Børne- og Undervisningsministeriet har foretaget 
af kønsforskelle i faglige resultater i grundskole og 
ungdomsuddannelser.
Uvm.dk 

Chokerende mange 
stressramte unge

En ny undersøgelse blandt 1.870 unge over hele landet, som 
Ungetrivselsrådet har foretaget, viser, at mere end hver 
fjerde har opsøgt læge eller været frameldt studie på grund 
af stress. Blandt de 15-30-årige er det 28 procent, som har 
haft så alvorlige stresssymptomer, at de enten har opsøgt 
læge eller har været sygemeldt fra deres uddannelse. Den 
nye undersøgelse viser, at problemerne med stress og 
sygemeldinger fra studierne er størst blandt de ældre unge 
og studerende. Hele 41 procent af de unge, som er 27 år 
eller ældre, har været sygemeldt fra deres uddannelse på 
grund af stress. Det er flere unge kvinder – 33 procent 
– end unge mænd – 19 procent – der opsøger læge 
eller dropper ud af studierne på grund af alvorlig stress. 
Ungetrivselsrådet er et netværk af 18 organisationer, blandt 
andet Psykiatrifonden, Dansk Erhvervsskoleorganisation, 
Dansk Ungdoms Fællesråd med flere.
Duf@dk

TAMU har markant 
effekt for unge

Udsatte unge, der har gennemført en uddannelse hos 
TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser), 
kommer langt oftere i arbejde efter uddannelsen end unge 
fra en sammenlignelig kontrolgruppe. Det gælder både 
umiddelbart efter uddannelsen og over de følgende år, 
viser en analyse fra Oxford Research. Oxford Research har 
undersøgt de unge fra de seks TAMU-centre i henholdsvis 
2009-2014 og 2015-2019. Og her viser det sig, at 54 
procent af de unge, der gennemførte et helt TAMU-forløb 
i 2015-2019, var i job eller under uddannelse i november 
2019, mens det gjaldt 53 procent af de unge, der tog 
uddannelsen i 2009-2014.
Oxfordresearch.dk

Mobning på jobbet  
kan føre til selvmord

Mobning på arbejdspladsen øger risikoen for 
selvmord og selvmordsforsøg markant – især blandt 
mænd. Det viser ny forskning fra Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). NFA har samlet 
spørgeskemaundersøgelser fra 2004 og 2014 blandt 
98.330 personer om mobning, og omkring 10 procent af 
deltagerne har svaret, at de har været udsat for mobning 
på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. 
Disse undersøgelser er sammenholdt med registre over 
selvmord og selvmordsadfærd. Undersøgelsen viser, at 
hvis medarbejdere har været udsat for denne mobning, 
har de næsten dobbelt så stor risiko for selvmord eller 
selvmordsforsøg. Tidligere undersøgelser viser en større 
risiko for depressive lidelser, langvarigt sygefravær og 
udstødelse fra arbejdsmarkedet, men mobning kan altså 
være endnu mere alvorligt, end hvad forskningen hidtil har 
vist.
NFA.dk 

Malenes undervisning er ikke mindre
end verdensklasse. Hun er et yderst
empatisk menneske og en fantastisk
formidler - fagligheden er helt i top!

Kognitiv vejleder-uddannelsen giver indblik i og

erfaring med den kognitive metode og er en

videnskabeligt veldokumenteret og effektiv

interventionsmetode. Som vejleder,

underviser, mentor eller lignende er din

opgave ikke at behandle unge, der mistrives,

men at støtte dem i at ændre

uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre –

et nøglepunkt i den kognitive tilgang – og

derved hjælpe de unge til at skabe positive

livsforandringer. 

UDDANELSENS INDHOLD
 
MODUL 1: 
EMOTIONELLE PROBLEMER
BLANDT UNGE
 
MODUL 2: 
UNGES SELVDESTRUKTIVITET
 
MODUL 3:  
ANGST OG STRESS BLANDT
UNGE
 
MODUL 4: 
IMPLEMENTERING I PRAKSIS OG
SUPERVISION



Malenes undervisning er ikke mindre
end verdensklasse. Hun er et yderst
empatisk menneske og en fantastisk
formidler - fagligheden er helt i top!

Kognitiv vejleder-uddannelsen giver indblik i og

erfaring med den kognitive metode og er en

videnskabeligt veldokumenteret og effektiv

interventionsmetode. Som vejleder,

underviser, mentor eller lignende er din

opgave ikke at behandle unge, der mistrives,

men at støtte dem i at ændre

uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre –

et nøglepunkt i den kognitive tilgang – og

derved hjælpe de unge til at skabe positive

livsforandringer. 

UDDANELSENS INDHOLD
 
MODUL 1: 
EMOTIONELLE PROBLEMER
BLANDT UNGE
 
MODUL 2: 
UNGES SELVDESTRUKTIVITET
 
MODUL 3:  
ANGST OG STRESS BLANDT
UNGE
 
MODUL 4: 
IMPLEMENTERING I PRAKSIS OG
SUPERVISION



28 UDDANNELSESBLADET 3/22

A
F 

D
O

R
TH

E
 P

LE
C

H
IN

G
E

R
 /

 M
O

D
E

LF
O

TO
S:

 J
E

N
S 

B
A

C
H

.

Det inkluderende læringsmiljø…
…erendelafde15didaktiskeprincipperbagFGU,dernuhareksister-
etsiden2019.Inklusionbetyderher,atdenenkelteelevskaloplevesig
somendelafdetmiljøogdetfællesskabhan/hunbefindersigi–ogdet
omfatterheleskoledagenoggælderbådesocialtogfagligt.Samtidigtskal
denelev,derharbrugfordet,havemulighedforattrækkesigtilbage.Det
inkluderende læringsmiljø skal bindes tæt sammen med praksisfælless-
kaber, ordblindevenlig undervisning og andre former for undervisning på 
FGU.

Det inkluderende læ-
ringsmiljø på FGU har 
det skidt med kriser, 
fyringer, manglende 
elever, fejlvisiteringer 
og corona. Men det 
trives og folder sig ud, 

når forudsætningerne er til stede.
Det er i store træk essensen af tre års 

erfaringer med et af de vigtigste didakti-

FGU er gode til FGU er gode til 
det inkluderendedet inkluderende
– når de får lov 
Hvordan har det inkluderende læringsmiljø på FGU det 
efter tre år med fyringer, kriser og elevmangel? Det har vi 
spurgt praktikere og en forsker om. Og erfaringerne – og 
mulighederne med denne didaktiske ledestjerne – er meget 
forskellige.
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ske principper på FGU fra tre praktikere 
og en forsker. Det næsten Ole Lund Kir-
kegaardske mantra om, at unge skal finde 
egne styrker og føle sig som en vigtig del 
af fællesskabet, har fra starten været en 
ledestjerne på FGU. Men de mange udfor-
dringer på FGU har næsten været ved at 
slukke gløden, lyder det fra de fire.

– Noget af det vigtigste for det inklu-
derende på mit værksted er en stabilitet 
og genkendelighed hos eleverne. Og der 
kan man sige, at for hele sektoren har det 
jo været rigtig meget udfordret, siger for 
eksempel Sanne Lausen Wolff.

Hun er praktisk PGU-lærer på FGU 
Østjyllands Ryomgård-skole samt tillids-
repræsentant.

Fra nødløsning til styrke
Sanne Lausen Wolff har arbejdet på Krea- 
og Sundhedsværksted i halvandet år og fik 
– af nød på grund af manglende elevop-
taget – slået sit PGU-hold sammen med 
et alment AGU-hold efter sidste sommer. 
Men det har faktisk vist sig at give ”endnu 
mere inklusion end før”:

– Socialt er alle eleverne blevet styrket 
af det, og AGU-eleverne er blevet bedre 
til det praktiske og PGU-eleverne til det 
teoretiske, fortæller hun.

Der har været meget fokus på at få et 
alment og et praktisk hold til at føle sig 
som én klasse – samtidig med, at de skal 
og kan noget forskelligt på de to linjer og 
er på meget forskellige niveauer. Så det 
har været svært at lave undervisningsma-
teriale, hvor hver især føler, de lærer det, 
de skal, men også er del af det fælles:

– Det kræver masser af forberedelse 
og stilladsering, så alle – uanset niveau – 
kan føle det håndterbart og meningsfuld, 
forklarer Sanne Lausen Wolff. 

Eleverne har for eksempel arbejdet 
sammen om en undersøgelse af rygestop-
pet på FGU samt en børnebog, hvor alle 
har bidraget med deres historie og en illu-
stration og været redaktør for hinanden. 

– Den største fordel ved det inklude-
rende læringsmiljø har været, at elever, 
der har mødt nederlag gennem hele deres 
skolegang, oplever succes med det, de 
laver, og når i mål med tingene. At de 
oplever at være en del af det, de andre kan 
finde ud af, mener Sanne Lausen Wolff.

– Og så giver det noget rummelighed 
og tolerance blandt eleverne. Mange af 
dem kan godt være udfordrende for andre. 

Men jeg oplever, at de er rigtig gode til at 
rumme hinanden.

En tid før og efter corona 
Knapt så positivt har ordblindelærer Tina 
Lind oplevet det. Ordblindelærere har en 
vigtig funktion på FGU og i det inkluderen-
de læringsmiljø, men nogle institutioner 
har ikke en OBU-lærer på hver skole. Og 
det er et problem, da der skal være ordblin-
devenlig undervisning for alle eleverne, 
mener Tina Lind. Hun arbejder på FGU 
Nordvestsjællands FGU-skole i Svebølle 
og har haft til opgave at instruere sine 
kolleger i, hvad ordblindeundervisning er, 
ligesom hun i særlige tilfælde underviser 
ordblinde elever på separate små hold. 

Det gik faktisk alt i alt meget godt 
før corona-tiden. De andre lærere lærte 
blandt andet om brugen af de forskellige 
it-hjælpemidler til ordblinde:

– Men så kom corona, og alle arbejdede 
hjemme. Det betød, at man lidt glemte 

at bruge det her. For det er lidt svært at 
instruere ordblinde igennem en skærm, 
siger Tina Lind.

Mangler opfølgning
Siden har hun kæmpet en kamp for at få 
den ordblindevenlige undervisning tilba-
ge på sporet. Da lærerne vendte tilbage, 
var de langt bagud med mange praksis-
opgaver, og det fik førsteprioritet. Skolen 
blev ramt af fyringer, og flere lærere er 
gået selv, ligesom andre er kommet til. Så 
der er ikke blevet fulgt op på, at nye lærere 
også får instruktioner – eller at de ”gamle” 
lærere får en update, fortæller Tina Lind.

– I en travl hverdag kæmper man for at 
få tingene til at hænge sammen og bare få 
leveret en undervisning – så tænker man 
nok ikke på, at der skal glasur på kagen. 
Den skal bare bages. Det er ikke, fordi der 
har været uvilje blandt kollegerne, der har 
bare ikke været overskud. Plus den med, 
at hvis man ikke har haft mulighed for at 
praktisere, så glemmer man det, siger hun. 

Tina Lind fortæller, at hun derfor har 
”inviteret sig selv” til at være med, når 
lærerne skal planlægge det næste skoleårs 
HOP-forløb (heltidsorienteret praksisun-
dervisning, red.).

Forudsætningerne skal være der
Heller ikke Jesper Aalbæk, almenlærer på 
FGU Fyn/Nordfyn, klapper kraftigt i hæn-
derne over de muligheder for at arbejde 
med det inkluderende læringsfællesskab, 
der har været. For eksempel arbejder han 

I en travl hverdag kæmper 
man for at få ting til at 
hænge sammen og bare få 
leveret en undervisning  
– så tænker man nok ikke på, 
at der skal glasur på kagen. 
Tina Lind, ordblindelærer
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meget med it-kompenserende værktøjer 
for ordblinde og ordblindevenlig under-
visning for alle. Men det er et reelt ben-
spænd, at man skal have en god computer 
for at bruge værktøjerne. 

– Og vi er langt fra der, hvor alle elever 
har en god og brugbar computer med, kan 
huske deres adgangskoder eller unilogin. 
Jeg bruger mindst den første halve time 
af hver lektion på at hente computere og 
nulstille adgangskoder, siger han.

Må prioritere
Men, understreger Jesper Aalbæk, det er 
også alt andet lige lettere at inkludere i en 
gruppe, hvor polariseringen ikke er for stor:

– Og der må jeg sige, at vi har en rigtig 
stor gruppe på FGU, som ikke er i mål-
gruppen, og den bliver større og større.

Jesper Aalbæk mener, at de ressourcer, 
de har til rådighed i FGU-regi, ikke står 
mål med kravet om inklusion. Og samti-
dig får de elever, som efter hans mening 
aldrig skulle have været på FGU, ofte kun 
tildelt et halvt år ad gangen af kommu-
nen. Det gælder elever, der er så kognitivt 
og mentalt udfordret, at de ikke profite-
rer af FGU, og DSA-elever, som ikke har 
bestået det sproglige niveau, de skal, for at 
kunne gå på FGU. Så på nogle tidspunkter 
har han været nødt til at prioritere sin tid:

– Jeg må finde ud af, hvordan jeg kan 

flytte flest mulige bedst muligt. Og der-
med bliver der nogen, som jeg så må lade 
være, siger han og tilføjer beklagende, at 
det er ”megasynd” for dem.

Oveni er der et kæmpe benspænd i 
form af bygningerne. For skal der være 
mulighed for at skabe god inkluderende 
undervisning, kræver det nogle velegnede 
arbejdsrum, hvor de kan arbejde sammen 
i større og mindre grupper, og med rum, 
hvor elever kan trække sig tilbage og ar-
bejde i ro og fred, men uden at ”være ude 
af øje og sind”:

– Og det har vi langtfra, understreger 
Jesper Aalbæk. 

Et uforløst potentiale for den 
inkluderende didaktik 
En række hurdler skal fjernes, hvis der for alvor skal udvikles nye greb 
til det inkluderende læringsmiljø, lyder det fra lektor Jonna Nøttrup. 
Og hvad er forskerens status på området 
inklusion og inkluderende læringsmiljø 
på FGU efter tre år?

– Der ligger et potentiale for langt 
mere inkluderende elementer på FGU, 
end dem der bliver brugt i øjeblikket, 
siger lektor Jonna Nøttrup fra UC Syd.

Hun understreger, at inklusion på 
FGU gælder alle og både socialt og 
fagligt.

Jonna Nøttrup arbejder med udvikling 
og kompetenceløft på FGU og er den 
ekspert, som Børne- og undervisnings-
ministeriets styrelse STUK bruger på 
seminarer om inkluderende læringsmil-
jø, ligesom hun giver viden om og inspi-
ration til at arbejde med det didaktiske 
princip på læringsportalen EMU. Og 
hun er ofte ude på FGU-skolerne for at 
hjælpe dem med at udvikle inkluderende 
læringsmiljøer i praksis. 

Efter hendes vurdering er hurdlerne 
for mere alternative måder at tilrette-
lægge en inkluderende undervisning, at 

FGU-skolerne samtidig har lærings- og 
progressionsmål, uddannelsesplaner og 
faglige mål for eleverne. Hvis dette får 
for stort fokus, risikerer man at misse 
motivation hos eleverne og muligheden 
for at få andre erfaringer med skole og 
læring, end dem, eleverne har gjort sig 
i grundskolen ved mere traditionel un-
dervisning, lyder hendes erfaring. 

Så på spørgsmålet om, hvad status 
for det inkluderende læringsmiljø er 
efter fyringsrunder, faldende elevtal, 
eksamenspres og lignende – og om det 
er lykkedes at fastholde de didaktiske 
modsvar, som FGU skulle være – lyder 
svaret:

– Det er nemt for lærerne at falde 
tilbage i vanlig gænge – godt hjulpet på 
vej af, at de skal have flere til eksamen. 
Men jeg er stadig meget imponeret over 
det store engagement, de viser på mange 
FGU-skoler – både i forhold til relatio-
nen til eleverne og til at ville udvikle på 
FGU-skolens og deres egen undervisning.

Læs hele interviewet med henholdsvis 
Jonna Nøttrup, Jesper Aalbæk, Tina Lind 
og Sanne Lausen Wolff samt afdelingsleder 
Maja  Larsen fra FGU Ringsted på  
uddannelsesbladet.dk 

Jonna Nøttrup
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Selv om FGU i Aarhus havde 17 
måneder på bagen, da Memet 
Ahmad blev ansat i marts 2021, var 
fundamentet slet ikke på plads. Det 
gav massiv stress og stor frustration 
hos lærere og elever.

Det skyldes blandt andet det 
løbende optag. Udfordringen er, at 
en lærer og elever på et hold gang på 
gang får forstyrret undervisningen af 
en ny elev, der skal finde sig selv og 
sine ben. 

– Det er en kæmpe stressfaktor for 
en lærer. Hvis der kommer ni elever, 
der er fejlcastet fra kommunens side, 
er de stresskernen på skolen. Hvis 
de bliver placeret på ni forskellige 
hold, giver det en belastning i 
klasserummet for ni forskellige 
lærere og hold, siger Memet Ahmad 
og tilføjer:

– Når FGU-loven siger, at FGU 
skal rumme alle, er det en stor myte. 
Vi kan rumme mange, men vi kan 
ikke rumme alle.

Hvad er 
løsningen?
Memet Ahmed fandt en løsning, 
som kaldes Basis på skolen og har 
fået tilnavnet ”Fire uger ind på spor”. 
Sammen med dansklærer Esma Kilic 
er han primus motor. De FGU-elever, 
der har blot en my af tvivl om, hvad 
de skal, kan og vil, kommer igennem 
dette fire ugers forberedelsesforløb.

De to lærere er begge til stede i 
alle undervisningstimer. Når Esma 

underviser i dansk, er Memet 
støtten, og omvendt er hun støtten, 
når han underviser i matematik. 

– Hvis basis skal fungere, er det 
meget vigtigt, at der er to lærere. 
Det gør, at der altid er en lærer, som 
eleven kan henvende sig til, og som 
der er tid til, siger han og erkender, 
at det koster lærerressourcer.

– Men det er en prioritering i 
forhold til, om man vil have ro på 
ni andre hold, eller bruge ekstra 
ressourcer her. 

På FGU Aarhus får de unge et 
”kompetencefrit” forløb uden særligt 
mange krav og lektier, hvilket giver 
dem et frirum til at blive trygge 
ved stedet. De kommer igennem 
samtale, screening for ordblindhed 
og talblindhed samt forskellige 
aktiviteter både fagligt og socialt. 
Hermed kan de to lærere observere, 
hvad eleverne kan fagligt, socialt 
og personligt, hvordan de fungerer, 
hvilke udfordringer de har, og hvilket 
niveau, de skal placeres på. 

Hvorfor er det 
en god løsning?
– Succeshistorien ligger for mig i 
frafaldet. Der vil altid være nogen, 
der falder fra, men det er meget 
få hos os. Vi har haft 131 elever 
igennem basis. Og ud af dem, er der 
tre, som ikke fortsætter på FGU. Ni 
er sendt videre, siger Memet.

Han understreger, at han rigtig 
godt kan lide at arbejde med 

unge, der har ”en skæv vinkel på 
tilværelsen”:

– Hele øvelsen går også ud på 
at være lidt utraditionel i forhold 
til eleverne og tilpasse sin hverdag 
til deres. Vi er nødt til at bryde den 
traditionelle lærerrolle op, sadle 
om og tænke nyt og anderledes og 
møde eleven, hvor eleven er. Det er 
ikke eleven, der skal møde os, siger 
Memet Ahmad.

Hvis du vil vide mere, så skriv til 
Memet Ahmad på ma@fguaarhus.
dk. Han og Esma Kilic kommer 
gerne ud og fortæller.

Blå bog: Memet Ahmad blev 
uddannet folkeskolelærer som 22-
årig. Han startede sin karriere med 
at undervise på grunduddannelsen 
på handelsskole. Efter EUD-
reformen kom han på SOSU-skole 
og teknisk skole. Han kom til FGU i 
marts 2021. 

Basis på FGU på en ny måde
Da Memet Ahmad begyndte som lærer på FGU i Aarhus blev løbende optag hurtigt 
en stressfaktor. Nu har han og skolen fundet en løsning, hvor nye elever kommer på 
et fire ugers afklaringsforløb, inden de sluses over på det hold, der passer til dem og 
deres niveau. Modellen har givet ro – og ikke mindst fastholdelse af eleverne. 
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Samskabelsens 
hvordan - en casebog 
til velfærdspro fes-
sionelle 
AF GITTE NIELSEN, JEANETTE SVEND-
SEN, JETTE MAIBRITT VESTERGAARD OG 
RIKKE LUND EHRENREICH. UDGIVET AF: 
FORSKNINGSCENTER FOR INNOVATION 
OG ENTREPRENØRSKAB, VIA UNIVERSI-
TY COLLEGE. ANTAL SIDER: 187. PRIS: 120 
KRONER.

    

Bogen henvender sig til en bred 
kreds af velfærdsprofessionelle som 
lærere, sygeplejersker, socialrådgivere 
og andre, der står i frontlinjen, når 
idealet om samskabelse skal omsæt-
tes til praksis. Både studerende og 
færdiguddannede, der står over for 
eller midt i samskabelses-opgaver, 
kan have glæde af denne udgivelse. 
Her finder læseren “konkrete hands 
on-perspektiver og et klart fagsprog 

for deres hverdagspraksis” (side 9).
Som det fremgår, handler samska-

belse om at skabe noget sammen. 
Med tryk på sammen. Samskabelse 
er en måde at tænke styring på i den 
offentlige sektor, hvor løsninger i 
høj grad ses i borgerperspektiv. Med 
samskabelse både som perspektiv og 
praksis er målet at skabe og udvikle 
nye veje til velfærd for alle. Med ny 
viden, nye styringsredskaber og nye 
måder at lede og organisere liv og 
problemløsning på.

I Danmark har al lovgivning og 
institutioner rod i demokratisk liv 
og virke med den personlige frihed 
og lighed som bærende kræfter. Så 
er ideen om “samskabelse” ikke bare 
“gammel vin på nye flasker”?

Forfatterne tager selv brodden af 
dette spørgsmål i bogens kapitel side 
18. Svaret er et ja, hvis nutidens krav 
og forventninger til velfærd og sam-
fundsliv kunne besvares med allerede 
kendte metoder, tankegang og prak-
sis. Men højskoler, andelsbevægelsen, 
skolepligt, medbestemmelse i diverse 
politiske organer med mere, der har 
rakt indtil nyere tid, gør ikke længere 
fyldest. Som løftestang i det aktuelle 
arbejde med at udvikle nye strategier 
for nytænkning af velfærdsstaten 
Danmark bliver det derfor et “nej”.

Siden moderniseringen af den 
offentlige sektor blev påbegyndt i 
1980-erne, er både professionelles 
og borgernes rolle blevet en anden. 
Samarbejde, tværfag og arbejde i 
græsrodsorganisationer er ikke mere 
en lystbetonet mulighed. Når regioner 
og kommuner skal udvikle nye måder 
at skabe velfærdsproduktion, er 
”borgere, foreningsliv, interesseorga-
nisationer og private aktører … tænkt 
eksplicit og tydeligt ind i opgaveløs-

ningen” (side 19). De professionelles 
opgave er nu udvidet til, at de skal “… 
facilitere og understøtte samarbejdet 
med de øvrige sektorer og få samska-
belses praksis til at folde sig ud”

Bogen indledes med forfatternes 
forord og Indledning. Herefter følger 
teksten, der er er inddelt i to hovedde-
le. Første del præsenterer begreber og 
forståelser i tre kapitler:

•  samskabelse – et kig i det histo-
riske spejl

–  samskabelse – tre centrale teore-
tiske perspektiver og

–  metaforer skaber forbindelser og 
forståelse.

I anden del illustreres samskabelse, 
der foregår på tværs af samfundets 
tre sektorer – den offentlige, den 
private og den civile – med ti cases. 
Her fremgår såvel tema, problemfor-
mulering og beskrivelse af proces og 
metode.

Herefter følger en række mindre 
detaljerede cases. De er først og 
fremmest velegnede til læseres egen 
fordybelse og nuancering af “vel-
færdsprofessionelle praksis end den, 
læseren allerede har mødt”. (Side 161).

Det virker fristende at kaste sig over 
disse cases, fordi indholdet virker så 
genkendeligt og forståeligt for mange 
af os læsere. Det frarådes hermed. 
Læser man bogen i den tænkte række-
følge og får hold på begreberne, bliver 
det nemlig klart, at metaforerne 
først og fremmest indgår som støtte 
i de professionelles selvforståelse. 
Med den præcisering in mente løftes 
indholdet til et endnu mere brugbart 
udviklingsperspektiv.

Til sidst efterskrift af Astrid Kidde 
Larsen Nørgaard, figuroversigt, litte-
raturliste og præsentation af forfat-
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Kristne højtider 
AF ADIL ERDEM. FORLAG: TØKK. ANTAL 
SIDER: 75 (PLUS OPGAVEBOG 122 SIDER). 
PRIS: 139 KRONER (OPGAVEBOG 119 
KRONER).

    

Gennem flere hundrede år er en lang 
række udenlandske grupper kommet 
til Danmark. Nogle har haft lettere 
end andre ved at tilegne sig vores 

sprog og danske kulturbestemte 
forhold, mens andre har haft – og 
stadig har – langt sværere ved det. 
Måske fordi de kommer fra en helt 
anden kultur og måske en ikke-kri-
sten kultur? Derfor er det bydende 
nødvendigt, at vi har en række enkle 
og letforståelige redskaber, som kan 
gøre den absolut afgørende adgang til 
det danske samfund nemmere for alle 
parter.

Denne beskedne, men særdeles nyt-
tige bog er et eminent eksempel på et 
sådant redskab: en enkel og letfor-
ståelig gennemgang af årets danske, 
kristne traditioner i denne logiske 
rækkefølge:

• Fastelavn
• Påske
• Pinse
• Sankthans
• Høstfest
• Mortensaften
• Jul
• Begravelse og bisættelse.

Hvert emne beskrives og forklares 
med meget korte, men fuldt ud dæk-
kende tekster. Og det hele fortælles 
på en måde, så alle ikke-danskere 
vil have meget stor mulighed for at 
tilegne sig viden om disse traditio-
ner. Omvendt vil nogle med dansk 
baggrund måske føle, at fremstillin-
gen er lige lovlig simpel og måske 
for elementær? Denne anmelder er 
dog overbevist om, at bogen kan nå 
ud til et særdeles bredt spektrum af 
indvandrere med uhyre forskellige 
baggrunde.

De korte tekster suppleres på bed-
ste vis af en række sjove og muntre 
tegninger, som tenderer det naive. 
Men de er velvalgte og yderst rele-
vante.

Opgavebogen rummer en lang 
række øvelser, hvor eleverne blandt 
meget andet for eksempel skal vurde-
re danskernes holdninger eller tolke 
pinsens indhold. Forfatteren ønsker, 
at de varierede opgavetyper fører 
eleverne omkring de fem undervis-
ningsprincipper: at lytte, læse, tale, 
skrive og berette, plus at de kommer i 
indbyrdes interaktion.

Bogens forfatter, Adil Erdem, 
fortæller om ideen til at lave disse 
tekster: "Det var ikke tilstrækkeligt at 
se danskerne købe juletræer på torvet 
i Hedehusene eller at se propfyldte 
butikshylder med påskeæg… Jeg måtte 
tættere på majoriteten, tænkte jeg, 
for bedre at forstå meningen med ju-
letræet og påskeæggene" (fra bogens 
omslag). Det er nok den allerbedste 
tilskyndelse til at udgive en bog 
som denne: At man selv har stået i 
en situation, hvor man ikke forstod 
sammenhængen.

Som udgangspunkt er bogen med 
opgaverne tiltænkt undervisning på 
DU 3 og DU 2 – og eventuelt også på 
FVU, FGU og lignende, hvor eleverne 
har en anden sproglig baggrund end 
dansk.

Med bogen følger også en henvis-
ning til en vældig nyttig hjemmeside, 
hvor man kan finde lyttetekster og en 
slags facitliste til lytte- og læseprøver.

Forfatteren, Adil Erdem, har udgi-
vet en lang række bøger for børn og 
unge samt nogle digtsamlinger og 
noveller og underviser på sprogcenter. 
Han fortjener særdeles megen ros for 
denne beskedne, men relevante og 
meget nyttige bog til et uhyre vigtigt 
emne. Lad os gerne få flere bøger af 
samme slags og i samme kvalitet.

Anmeldt af 
Ole Fournais

terne. Efterskriften fungerer som en 
berigende, selvstændig kommentar til 
hele bogens indhold.

Der er mange gode grunde til at 
give sig i kast med denne bog. De fire 
forfattere har formået på 185 sider at 
fremlægge teori, begreber og erfarin-
ger om “samskabelse”. Det bliver gjort 
kort, kontant og til at forstå. Måske 
skal dele læses et par gange, eller bare 
stå sin prøve i praksis. 

De udvalgte cases giver rigt mate-
riale til diskussion og “Kloge-Ågers” 
løsninger. Et stort plus for materialet. 
Hvis det gribes rigtigt an, har alle 
børn og voksne også erfaringer og 
ønsker at bidrage med i samskabel-
sesarbejde. Både i det offentlige, det 
private og det civile liv. Brug denne 
bog til inspiration.

Anmeldt af 
Marianne Bindslev
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Materialet er udvalgt af de enkelte anmeldere, og er derfor ikke et udtryk for en komplet for-
tegnelse af nye udgivelser. Anmeldelserne er et udtryk for anmeldernes personlige vurdering. 

Sådan er det bare!
AF PETER HERVIK. FORLAG:  FORLAGET 
KLIM. ANTAL SIDER: 398. PRIS: 209 
KRONER.

    

“Sådan er det bare!” kunne lyde som 
en gedigen voksen-irettesættelse fra 

Medier og 
meningsdannelse
AF OLE HEDEGAARD JENSEN.  
FORLAG: SYSTIME. ANTAL SIDER: 107.  
PRIS: 199,95 KRONER (HÆFTET, SAXO. 
PRISEN VARIERER).

    
Medier og meningsdannelse er en klar 
og anvendelig lærebog om mediernes 
påvirkning. Bogen omhandler iden-
titetsdannelse og meningsdannelse, 
men er meget bred i sit perspektiv. 
Den er primært rettet mod samfunds-

Engelsklærerens 
øvelsesbog
- 66 opskrifter til en 
varieret undervisning
AF EVA PORS. FORLAG: COLUMBUS. 
 ANTAL SIDER:128. PRIS: 178 KRONER.

    

”Det er dejligt at undervise i engelsk”, 
skriver Eva Pors og bekender dermed 
kulør allerede i sit forord. Bogen med 
de 66 opskrifter ligner resultatet af 
mange års oplevelser, ideer, viden og 
forsøg med at gå kreativt, fornyende 
og især selvforvaltende til engelsk.  
Niveauet ligger i folkeskolens af-
gangsklasser og på gymnasialt niveau.

66 opskrifter kan lyde overkom-
meligt, men hver enkelt opskrift har 
hyppigt et ideoplæg, som omfatter 
flere muligheder. Mange opskrifter 
er tillige koblet op på brug af hjem-
mesider, Youtube samt arbejdsark, 
der ligger på Columbus’ hjemmeside 
– praktisk under netop engelsklae-
rens-oevelsesbog. Der er samtaleøvel-
ser, gruppeøvelser, øvelser for to, for 
flere, for dig selv.

Det hele er overordnet struktureret 
i seks fagspecifikke kapitler; fluency, 
ordforråd, grammatik, tekst og tema, 
værklæsning, skriftlighed.  Endelig 
afslutter kapitel 7 med feedback og 
evaluering – altså sat op som øvelser, 
der involverer eleverne. Læring – også 
under feedback.

Det er fremragende og iderigt. Den-
ne anmelder kom til at tænke på noget 
så klassisk som Frk. Jensens Kogebog. 
De anvisende tekster i hver opskrift 
er koncise og velstrukturerede fra 

fag på ungdomsuddannelserne, men 
vil også egne sig fint til undervisning i 
for eksempel dansk eller mediefag.

Forfatter Ole Hedegaard Jensen er 
lektor i dansk og samfundsfag ved 
Ribe Katedralskole. Og man fornem-
mer, at der er et klart pædagogisk 
sigte med bogen, som kommer af 
praktisk erfaring som underviser. 
Der veksles mellem teori og konkrete 
eksempler, og efter hvert kapitel er 
der tjekspørgsmål samt flere opgaver, 
som bærer præg af, at der er tænkt 
over dem. Yderligere er der efter 
hvert kapitel en kort opsummering af 
kernebegreberne inden for kapitlets 
emne. 

Sproget er klart og tydeligt, og 
bogens struktur udgør et naturligt 
forløb. Man er godt hjulpet – både 
som lærer og elev. Bogens struktur 
gør den meget velegnet som grund-
bog i undervisningen.

Da den yderligere omhandler yderst 
aktuelle emner som spin og politisk 
propaganda, vil den være yderst rele-
vant i det nuværende politiske klima, 
hvor den vil kunne anvendes til ana-
lyse af mediernes rolle, for eksempel i 
forbindelse med krigen i Ukraine eller 
den globale klimakrise.

Medier og meningsdannelse kan 
varmt anbefales.

Anmeldt af 
Martin Dybdal

indledende ”formål” og til afsluttende 
”variation og videre arbejde”.

Udover de ganske korte ”formål” 
er bogen strippet for pædagogisk ar-
gumentation eller forsøg på at sælge 
ideen. Det skal bare prøves.

Der er de nemme øvelser; listen and 
answer – og de mere komplekse, hvor 
eleverne sendes ud på nettet for at 
hjemhente for eksempel The Acade-
mic World List (blandt venner kendt 
som AWL).

Det er fremragende. Og især an-
befales bogen til læreren, som skal 
arbejde med differentierede niveauer 
og med elever, som har skærmdisci-
plin og headset med sig.

En særlig ros til illustrator Rasmus 
Juul, der har begået de finurlige og 
venlige karikaturer på nulevende og 
afdøde VIP’S. Både Churchill og Moby 
Dick er i godt selskab. Jeg fandt ikke 
øvelsen; ”Check’em out”, men med 
Eva Pors’ accept være den hermed 
givet videre.

Anmeldt af  
Verner Lynge
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uvidenhed? – ”den næststørste risiko 
for samfundet” (P.H.s eget citat side 
17).

Sidst i bogen er en særdeles fyldig 
litteraturliste. Enkel og overskuelig, så 
man selv kan finde kilder til yderlige-
re læsning.

“Sådan er det bare!” er så kompakt 
og stof-mættet, at den næsten virker 
som en slags “bogen om det hele”. 

De enkelte temaer i bogen er gen-
kendelige på tværs af køn, alder og 
uddannelse. Men udbyttet af læs-
ningen nyder godt af at have teorier 
af både Michel Fouceault, Pierre 
Bordieu og Søren Kierkegaard i frisk 
erindring.

Anmeldt af 
Marianne Bindslev

Læs resten af anmeldelsen og andre 
anmeldelser på Uddannelsesbladet.dk/
anmeldelser

danskernes og det officielle Danmarks 
forhold til etniske minoriteter. Ved at 
skære alle mellemregninger væk og 
forenkle problemet bliver det mere 
fordøjeligt for menigmand.

I de følgende ti kapitler kommer 
forfatter og læser vidt omkring i te-
maet “racialisering i Danmark”. Bogen 
illustrerer til fulde Peter Herviks store 
viden og ivrige, seriøse engagement. 
Forfatterens oprigtige ønsker om at 
bidrage til en nuancering af sam-
fundsdebatten reflekteres tydeligt og 
smittende fra først til sidst.

Det virker på godt og ondt forfø-
rende på læseren. Men derfor skal læ-
seren jo ikke “tabe hovedet” – tværti-
mod skal dømmekraften skærpes. 

Peter Hervik skriver selv: “Hele det 
demokratiske fundament skrider i 
den manglende interesse i reel viden 
(…) almindelige menneskers samtaler 
er stærkt præget af moralsk stillingta-
gen”. Forfatteren leverer selv stof, der 
udfordrer den kritiske, oplyste læser. 
Blandt andet med eksempler på ra-
cialisering i Danmark. Men er de det? 
Det netop kan og skal diskuteres.

Her henvises først til en meget 
omtalt forbrydelse på Bornholm. To 
lokale brødre blev dømt for vold med 
døden følge. Offeret havde dansk-tan-
zanisk baggrund. Men enhver kan go-
ogle og se, at der ikke kunne påvises 
noget racistisk had-motiv.

Et andet velkendt og tydeligt 
eksempel på både formindhold, men 
også ordvalg og sprogets betydning 
for forståelse og debat, er de såkaldte 
“Muhammad-tegninger” (2005). Det 
omtales flere gange som “Muham-
mad-fadæsen”. Fadæsen? Den 
medførte trods alt både afbrænding 
af Dannebrog, diplomatiske kriser, 
mordtrusler og flere andre uønskede 
og voldsomme reaktioner. Hvorfor 
disse knæfald for misinformation og 

FORBRUGSLÅN  
TIL 4,9% P.A. 
– uden gebyrer og 

omkostninger

HVAD DRØMMER DU OM?
Drømme er unikke. De kan dreje sig om at renovere hjemmet eller forsøde 
tilværelsen.
 
Siden 1907 har Tjenestemændenes Låneforening  formidlet forbrugslån på billigst mulige vilkår 
til de tilsluttede organisationers medlemmer. Gennem årene har vi tildelt lån til mange forskellige 
typer af behov og drømme. Måske kan vi også hjælpe dig.
 
Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 50% af din faste årsløn. Lånet er uden om-
kostninger og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på forbrugslån.
 
Få mere information og beregn dit lån på tjlaan.dk.
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forrige århundrede. Peter Herviks 
udbrud er imidlertid både dugfriskt 
og topaktuelt – og i øvrigt henvendt 
til alle tænkende væsner, som er bare 
rimeligt interesserede i, hvordan vi er 
sammen med hinanden.

“Denne bog handler om viden og 
dens modsætninger, herunder den 
uvidenhed, fortrængning og benæg-
telse, som er kendetegnende for den 
fælles dialog i det danske samfund 
i 2010-erne”. Sådan indleder forfat-
teren selv og fortsætter: “Hensigten 
med bogen er at give et reflekteret 
bud på, hvad der sker med Danmarks 
forhold til landets minoriteter i 
disse år (…) Jeg vil med denne bog 
ud på den anden side af politiske 
kommentatorer samt politikeres og 
journalisters forenklinger og ligegyl-
digheder”.

Så er tonen slået an, og herefter 
følger i den usædvanlig stofmættede 
tekst betragtninger, informatio-
ner, diskussion, eksempler “fra det 
virkelige liv”, henvisninger til egen og 
andres forskning med meget mere.

Temaet er “- antropologiske per-
spektiver på oplevelser og reaktioner 
på racialisering i Danmark” (forlagets 
præsentation).

Forfatterens ønske og forventning 
er, “at der introduceres lidt flere 
alvorlige diskussioner i de danske 
nyhedsmedier og sociale medier (…) 
da det er en del af det menneskelige 
instinkt at søge en dybere mening 
med livet” (side 21). Det er store ord og 
fromme ønsker på læserens vegne.

Taktisk/pædagogisk fornuftigt 
møder forfatteren sit publikum på 
hjemmebane. Anekdoten om EUs 
harmonisering af agurkers størrelse 
og form er velkendt. Peter Hervik 
nærlæste direktivet og bruger det nu 
som eksempel på, hvordan uviden-
hed, fortrængninger og gentagelse af 
usandheder påvirker vores handlinger 
og holdninger. Kravet om agurke-har-
monisering kom faktisk fra Danmark 
og ikke fra EU. Holdningsprægede 
debatter medvirker til at skabe myter 
og påvirker måden samfundsrelevan-
te sager håndteres på.

På samme måde forholder det sig i 
følge Peter Hervik med “ majoritets-

“Sådan er det bare!” 
er så kompakt og stof
mættet, at den næsten 
virker som en slags 
“bogen om det hele”. 
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forbundets tilbud

Vagtskifte på posten som forhandlingschef 
Han har løst knaster ved forhandlingsbordene ved de statslige, kommunale og private 
overenskomster både før og efter Uddannelsesforbundet blev til. Nu er vicesekretariatschef og 
forhandlingschef Jens Dam gået på pension. Ny forhandlingschef bliver Amalie Ferdinand. 

AF INGE GLEERUP  

Der skulle ryddes op og sikres ordentlige 
forhold for lærerne i ungdomsskolen. De var 
timeansatte, fik ikke løn under sygdom og 
havde heller ikke en pensionsordning. Derfor 
gik Jens Dam og andre af hans tillidsrepræ-
sentantkolleger i slutningen af 1980’erne 
i gang med at sikre en overenskomst for 
lærerne i ungdomsskolens heltidsundervis-
ning. 

Lærerne, som tog sig af de børn og unge, 
der ikke passede til folkeskolen, skulle have 
nogenlunde samme vilkår som deres kolleger 
i folkeskolen. 

Den faglige kamp var med til at forme 
arbejdslivet for den læreruddannede Jens 
Dam. Han og TR-kollegerne fik organiseret 
omkring 500 lærere på landsplan og fik en 
overenskomst, der blandt andet betød, at 
ungdomsskolelærerne gik fra 0 procent til 
12 procent i pensionsordning i ét hug. Dertil 
kom løn under sygdom, TR-regler og ordnede 
forhold på andre områder.

Et tilsvarende forløb blev gennemført for 
omkring 800 sproglærere i forbundet, hvor 
Jens også deltog i forhandlingerne.

Jens Dam blev siden valgt som næstfor-
mand i LVU – Landsforbundet af Voksenun-
dervisere – hvor ungdomsskolelærerne var 
en del af fællesskabet. Han var blandt andet 
med til at få tegnet en overenskomst for læ-
rerne på daghøjskoleområdet, som på grund 
af ungdomsarbejdsløsheden og beskæfti-
gelsespolitikken var en skoleform i vækst, og 
hvor mange lærere blev ansat. 

I 1994 skiftede Jens Dam titlen som næst-
formand ud med titlen som sekretariats - 
chef i LVU. 

Guldgrube af viden forsvinder 
LVU var en de tre mindre fagforbund, der 
slog sig sammen og blev til Uddannelsesfor-
bundet. Her har Jens Dam siden 2009 været 
vicesekretariatschef og forhandlingschef. I 
tiden i Uddannelsesforbundet har Jens Dam 
været med til at overenskomstdække skole-
former, som er privatejede. Det gælder for 
eksempel Dekra, der blandt andet udbyder 
AMU-kurser, og en række private udbydere 
af danskuddannelsen for indvandrere og 
flygtninge. 

Netop arbejdet med en række nye over-
enskomstområder peger formanden for Ud-
dannelsesforbundet på som værende ekstra 
vigtigt i disse år, hvor fagforeninger af og til 
har været i medlemsnedgang og modvind. 

– Jens har været med til at overenskomst-
dække mange nye områder – ungdoms-

skolerne, sprogcentrene og alle de mange 
private overenskomster, vi efterhånden har 
fået med både store og små arbejdsgivere. 
Det er virkelig en guldgrube af viden og er-
faring, der går på pension. Samtidig er Jens 
bare en utrolig rar fyr, og kombinationen af 
hans personlighed og hans stærke faglighed 
og analysekraft har givet ham et super godt 
renomme både i og uden for organisationen, 
siger Hanne Pontoppidan: 

 – Jeg vil sige Jens tak for hans kæmpe 
indsats for organisationen og medlemmerne 
gennem årene og ønske ham mange gode 
seniorår.

Erfaren konsulent ny forhandlingschef
Den 1. september tiltrådte Amalie Ferdi nand 
som ny forhandlingschef. Hun har været 
konsulent i DTL, der var en del af fusionen til 
Uddannelsesforbundet. Efter et par år i det 
nye forbund blev Amalie Ferdinand ansat i 
OAO og siden CO-industri, inden hun i 2018 
returnerede til Uddannelsesforbundet. Ama-
lie Ferdinand er uddannet cand. scient. adm. 
fra RUC. 

Hanne Pontoppidan siger: 
– Når nu vi skulle sige farvel til Jens, så var 

det bare dejligt, at vi havde en kompetent 
afløser inden for rækkevidde – og dejligt, 
at Amalie havde mod på at tage jobbet. Jeg 
kender allerede Amalie som en dygtig og 
vellidt medarbejder, og jeg ser frem til at få 
et tæt samarbejde med hende som forhand-
lingschef. 
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Et fagligt rådAf Amalie Ferdinand,  
Forhandlingschef

Inden pension – overvejer du at trappe ned i tid?
Overenskomsterne giver forskellige mulig-
heder for at få fridage eller trappe ned i tid, 
når man nærmer sig pensionsalderen.

Statsligt eller kommunalt ansat lærer
I arbejdstidsaftalerne for kommunalt og 
statsligt ansatte lærere er der fra det år, 
man fylder 60, en ret til at gå 175 timer ned 
i tid og løn om året og fortsat få indbetalt 
pension af løn svarende til ens hidtidige ti-
metal. For at gøre brug af denne mulighed 
skal man give sin ledelse besked i rimelig tid, 
inden man skal have sin opgaveoversigt, så 
ledelsen kan regne det ind i opgavemæng-
den.

Desuden er der ret til seniordage eller bo-

nus, der kan bruges som fridage, bonus eller 
ekstra pensionsbidrag. 

For kommunalt ansatte er udgangspunk-
tet, at man får seniorfridage, fra man fylder 
60 år. For statsligt ansatte er udgangs-
punktet, at man får en seniorbonus, fra man 
fylder 62 år. For begge ordninger gælder, 
at man senest 1. oktober året før skal give 
sin arbejdsgiver besked, hvis man ønsker at 
gøre brug af seniorordningen til andet end 
seniorfridage eller seniorbonus.

Privatansat lærer
Vilkårene for privatansatte afhænger af 
den enkelte overenskomst eller politik på ar-
bejdspladsen. Vi anbefaler, at du som privat-

ansat spørger din tillidsrepræsentant, hvad 
mulighederne er på din arbejdsplads.

Husk skriftligheden
Når du gør brug af de forskellige muligheder, 
er det som i andre situationer vigtigt at skri-
ve dine valg og ønsker til ledelsen og få en 
skriftlig bekræftelse på, at I er enige om det, 
der er aftalt. 

Vi forstår din 
faglighed

Danmarks 
bedste a-kasse 
for lærere og 
undervisere 

Bliv medlem · laka.dk/bliv
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 DEN POPULÆRE 
GRAMMATIK I BRUG 
 ER BLEVET TIL TO 
SELVSTÆNDIGE BØGER
Nu findes Grammatik i brug til et basalt niveau og til et udvidet niveau. Begge bøger rummer 
en guldgrube af ideer, fif og forklaringsmodeller, som giver kursisterne et solidt grammatisk 
fundament. 

Til hvert niveau består Grammatik i brug af:  

·  Grundbogen med inspirerende mundtlige 
og skriftlige opgaver.   

·  Grammatikken i en lomme bag i bogen, 
hvor alle de grammatiske regler gennemgås 
og forklares i et lettilgængeligt sprog.  

·  Digitale ressourcer med supplerende  
og understøttende opgaver, som giver rig  
mulighed for differentieret og fleksibel 
sprogundervisning.    

·  En fyldig lærervejledning med kopiark, 
rettenøgle, sjove spil og grammatiktest. 

Bestil her 
prx.dk/grammatik-i-brug 

Fanny Slotorub

Grammatik i brug
Lærervejledning

Kopiark, test og rettenøgle

–  en basal indføring i dansk grammatik
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–  en basal indføring i  
dansk grammatik

Grammatik i brug er nu blevet til to selvstændige bøger:   
en basal indføring og en udvidet, mere omfattende indføring  
i dansk grammatik.

Grammatik i brug – en basal indføring i dansk grammatik 
henvender sig til sprogskolekursister på modul 3-6 på DU2,  
men kan også anvendes på højskoler, VUC, FVU, FGU, i folke-
skolen og andre steder i undervisningssystemet, hvor der 
arbejdes praktisk med dansk grammatik i andetsprogs under-
visningen. 

Denne bog indeholder mere af alt det gode: en sand guldgrube af 
ideer, fif og forklaringsmodeller og et væld af forskellige og 
inspirerende opgaver med udgangspunkt i dagligdags ordforråd, 
så kursisterne får opbygget et solidt grammatisk fundament. 

Grammatik i brug er en alt-i-en-grammatik, der består af en 
opgavebog med både mundtlige og skriftlige øvelser og et 
opslags hæfte – Grammatikken − hvor alle de grammatiske regler 
bliver gennemgået og forklaret i et lettilgængeligt sprog. Til 
systemet hører også en solid lærervejledning med kommentarer, 
ekstra opgaveark, kopisider, sjove spil, en verbumliste, 
grammatik test og en rettenøgle til alle opgaver. Som noget nyt 
findes der nu også digitale øvelser med supplerende, selvrettende 
opgaver på praxis.dk; de giver rig mulighed for differentieret og 
fleksibel undervisning.

Grammatik i brug 

 ∙ opfordrer kursisterne til at arbejde induktivt og selv finde 
og formulere de grammatiske regler, så de lærer 
grammatikken ved at se den i brug

 ∙ træner kursisterne i at bruge de grammatiske regler korrekt 
i fri skrift og tale 

 ∙ lærer kursisterne at blive bedre til at opdage sprogfejl og til 
selv at finde og forstå de grammatiske forklaringer på 
fejlene.

Grammatik i brug kan både bruges i undervisningen i klassen, 
som hjemmearbejde og som selvstudium, da der findes en 
facitliste med løsninger til alle opgaver på praxis.dk. 
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