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Alle, der arbejder i rustfrit stål, skal gennemgå den særlige 
§17-miljøuddannelse (den tidligere §26-miljøuddannelse). 

Indholdet er derfor koncentreret om de vigtigste arbejds- 
miljøpåvirkninger og sundhedsrisici ved arbejdet samt de 
særlige foranstaltninger og arbejdspladsregler. Hæftet  
giver derudover en række oplysninger til et sundt og  
sikkert arbejdsmiljø.
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”Arbejdsmiljø” indeholder en gennemgang af arbejdsmiljøsystemet 
og dets redskaber; fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, 
erstatning samt et afsnit om sundhed på arbejdspladsen.

Den indeholder også et kapitel om, hvordan eleven kan bidrage 
til det gode arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Overalt understøttes 
indlæringen af eksempler og illustrationer fra gastronomens, 
receptionistens og tjenerens hverdag.

ANN_TEMA_ARBEJDSMILJØ_TRYKKLAR.indd   1 10/01/2017   14.56



UDDANNELSESBLADET 01 / 2017 3

KORT NYT af Inge Gleerup

20 pct.
af de elever, som ikke klarede optagelsesprøverne til en erhvervsuddan-
nelse i 2015, er siden hverken kommet i uddannelse eller job. Det viser 
et notat fra Undervisningsministeriet ifølge dagbladet Information.
I 2015 fik erhvervsuddannelserne et adgangskrav på mindst 02 i dansk 
og matematik. Omkring en fjerdedel – cirka 5.500 årligt – anslås ikke at 
kunne leve op til kravet. 

Trods adgangskravet til erhvervsuddannelserne har produktionssko-
lerne imidlertid ikke oplevet en stigning i elevtallet, oplyser Produkti-
onsskoleforeningen til Information.

Det er særligt de 20-40-årige, der ikke kender så 
meget til overenskomster og faglige fællesskaber 
i forbund og fagforeninger. Derfor retter FTF og 
LO nu OK-kampagnen – som genkendes på den 
lille, grønne OK-mand – mod denne aldersgrup-
pe. Det er her, hvor de fleste finder fodfæste på 
arbejdsmarkedet og etablerer sig med faste ud-
gifter og familie. Og derfor er det en periode af 
livet, hvor det er vigtigt med ordnede forhold. 
Kampagnen har netop lanceret en ny hjemme-
side www.okmærket.dk, hvor du kan læse mere 
om, hvilke faglige organisationer, der lever op til 
OK-mærkets krav. Du vil fremover også kunne 
se OK-mærket på en del af Uddannelsesforbun-
dets materialer og medier. 

Hver anden følger  
i forældrenes spor 
Ofte falder æblet ikke langt fra uddannelsesstammen. Knap hver anden 
30-årig har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars, 
viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Det er især de erhvervsfaglige uddannelser, som går i arv. Mere end syv 
ud af 10 af de 30-årige, der er faglærte i dag, har selv mindst én faglært 
forælder.

Samtidig har 64 procent af de unge, der kun har en grundskoleuddan-
nelse, mindst én forælder, der også kun har en grundskoleuddannelse.

2.400 
elever har nu alligevel sikret sig adgang til erhvervsuddannelser-
ne. Det viser tal fra Undervisningsministeriet.
Elever, som ikke opfylder adgangskravene om et gennemsnit 
på mindst 02 i prøverne for dansk og matematik fra grundsko-
len, har nemlig fået mulighed for at gå til en optagelsesprøve på 
erhvervsskolen efter reformen, der trådte i kraft 1. august 2015.

Cirka 1.500 ansøgere bestod prøven i matematik, og omkring 
900 bestod dansk-prøven. En del havde været på kommunale 
sommerkurser for at forberede sig til prøven. 

Facebook,  
Snapchat  
og Instagram ...
… er de mest populære online-medier blandt unge mellem 
15 og 18 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Tre ud af 
fire har en profil på alle tre sociale medier. 86 procent tjek-
ker Facebook mindst én gang om dagen. To ud af tre bruger 
Snapchat dagligt. Og hver anden er aktiv på Instagram mindst 
én gang hver dag. 

Læs temaet om fælder og fortrin på sociale medier 
på side 30-39.
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SAMME LØN FOR SAMME ARBEJDE, SELVFØLGELIG  

VI VED GODT, at vi tager et drastisk skridt, når vi 
varsler blokade mod AS3/A2B. Men vi vil simpelthen 
ikke være med til, at det er medlemmerne, der beta-
ler for, at de offentlige serviceydelser bliver billigere 
via en forringelse af deres løn- og ansættelsesvilkår. 

Udliciteringer er blevet hverdag i kommunerne. 
Det mærkes i høj grad, når det gælder danskuddan-
nelse til flygtninge og indvandrere. For Uddannelses-
forbundet og for Lærernes Centralorganisation (LC) 
er det vigtigt at sikre, at den konkurrence, kommu-
nerne sætter i gang med deres udliciteringer, kom-
mer til at handle om kvalitet og ikke om at underbyde 
på lærernes løn- og ansættelsesvilkår. Derfor er det 
også afgørende for os, at alle udbydere af Danskud-
dannelse for voksne indvandrere indgår en lærer-
overenskomst på et omkostningsniveau med det, de 
øvrige udbydere har. Fordi ens arbejdsopgaver skal 
koste det samme, men den konkrete overenskomst 
kan udarbejdes, så den matcher den profil, den pri-
vate virksomhed har.

På denne måde har vi gennem årene opbygget for-
billedligt gode samarbejdsrelationer med adskillige 
private virksomheder. Relationer, der gør, at proble-
mer lader sig løse med dialog. Og relationer, der be-
tyder, at udbyderne er trygge ved hinanden: De ved, 
at de andres lønomkostningsniveau svarer til de-
res eget, og at der konkurreres på resultater i stedet 
for løn – det vil sige en åben og ærlig konkurrence.

De mange udliciteringer betyder også, at der kom-
mer nye udbydere til. De kontaktes altid, for at man 
kan nå frem til en overenskomst, der er god for begge 
parter. Vi strækker os i Uddannelsesforbundet og LC 

langt for at finde løsninger, der kan matche virksom-
hedens profil og mål, men bundlinjen står fast: Læ-
rerne skal have samme løn, som de ville have fået 
hos alle andre udbydere.

Også i forhandlingerne med AS3/A2B har vi vist 
stor imødekommenhed og tålmodighed. For stor vil 
en del af vore medlemmer sige; men for os har det 
været væsentligt at fastholde den gode relation til 
virksomheden, så længe der var et lille håb om, at vi 
kunne nå et resultat ved at forhandle. Det håb brast 
endegyldigt i december. Her viste det sig, at hverken 
A3S/A2B eller Dansk Erhverv, som AS3 er medlem 
af, ønskede at indgå en overenskomst med LC/Ud-
dannelsesforbundet.

Derfor har LC og dermed Uddannelsesforbundet 
nu varslet blokade mod AS3's sprogcentervirksom-
hed (A2B). Vi ønsker ikke, at flere af vore medlem-
mer hjælper A2B med at løfte de opgaver, de indgår 
aftaler med kommunerne om at udføre, før A2B har 
indgået en læreroverenskomst med LC. Konkret be-
tyder det, at ingen medlemmer i en LC-organisation 
må søge eller tage arbejde hos A2B, før blokaden at-
ter er hævet.  

Vi har hidtil hovedsageligt set disse underbud på 
sprogcenterområdet, men med de øgede krav til ud-
licitering, vi ser i disse år, dukker der rigtig mange 
private udbydere op. Også foreløbigt når det gælder 
STU, AMU og EUD. Vi tager naturligvis fat på de nye 
udbydere, så vi sammen med dem kan få etableret 
gode løn- og arbejdsforhold, der fastholder konkur-
rencen på kvaliteten og resultaterne. Heldigvis når 
vi som regel i mål til alles tilfredshed.

Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
Uddannelses- 
forbundet
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KIM MEIER BAK LARSEN var maler, indtil 
han kom ud for en ulykke. Herefter tvang 
smerter i lænden ham til at opgive det fag, 
han var udlært i. Det lykkedes ham til gen-
gæld at få et fleksjob som faglærer ved AMU 
Vest i Esbjerg.

Her underviste han hver dag fra klokken 
8.00-12.00. Det var det, han kunne klare, 
inden smerterne i lænden blev så store, at 
han skulle have et ekstra indtag af sin smer-
testillende medicin. 

Men efter noget tid pålagde skolens le-
delse Kim Meier Bak Larsen i stadigt større 
omfang at undervise hele dage. Det var han 
dog ofte ikke i stand til, og skolens ledelse 
endte med fyre Kim Meier Bak Larsen for 
gentagne gange at afbryde undervisningen 

før klokken 15.24 – det tidspunkt ledelsen 
besluttede, at undervisningen skulle vare til.

- Det var et ledelsessvigt af format, og 
det ville jeg ikke finde mig i. Ledelsen har 
været velvidende om den situation, jeg står 
i, siger Kim Meier Bak Larsen.

Ifølge Flemming Jørgensen, der er kon-
sulent i Uddannelsesforbundet, var proble-
met, at skolen vidste, at Kim Meier Bak Lar-
sen havde en rygskade. Den gjorde bare ikke 
noget for at tage hensyn til det.

Ligebehandlingsnævnet slår i en ken-
delse imidlertid fast, at man som arbejds-
giver skal tage hensyn til medarbejdere 
med et handicap – også selv om man som 
ledelse har valgt at ændre arbejdstiderne 
for alle andre medarbejdere.

  Det siger forskels
behandlingsloven 

Ifølge forskelsbehandlingsloven 
skal arbejdsgiveren træffe de hen-
sigtsmæssige foranstaltninger for 
at give en person med handicap – 
altså fysisk eller psykisk nedsat 
funktion – mulighed for at udfø-
re sit job – medmindre arbejdsgi-
veren dermed pålægges en ufor-
holdsmæssig stor byrde.

KIMS CHEF TOG IKKE 
HENSYN TIL HANS 
LÆNDESMERTER
A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D

F OTO :  PA L L E  P E T E R  S KO V

Trods store  smerter i 
ryggen efter en ulykke 
fik f leksjobber  Kim 
Meier Bak Larsen 
 sparket, fordi hans chef 
mente, at han skulle 
undervise hele dage. Det 
er dog ikke grundlag 
for en fyring, påpeger 
Ligebehandlings nævnet, 
der har tilkendt f leksjob-
beren en erstatning på 
310.000 kr. 
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INGE TOFT-OLESEN var folkeskolelærer, indtil hun gik ned med 
stress. Efter en lang, sej kamp kom hun på fode igen og fik et job 
på nedsat tid som dansk- og matematiklærer på erhvervsskolen 
CELF på Falster.  

- Jeg var utrolig glad for mit arbejde med de unge mennesker, 
siger Inge Toft-Olesen.

Hun underviste tre dage om ugen i fire lektioner ad gangen. For-
beredelsen til lektionerne foregik derhjemme. Og i alt brugte hun 
18 timer om ugen på arbejdet. Men efter indførelsen af fuld tilste-
deværelse i 2014 krævede skolens ledelse, at hun skulle være på 
skolen alle 18 timer. 

Det kunne Inge Toft-Olesen ikke holde til og endte med at måtte 
melde sig syg. Igen med stress-symptomer. I starten af 2015 fyrede 
skolen hende på grund af sygemeldingen. 

- Jeg havde haft to virkeligt hårde sygdoms-år og kæmpet mig 
tilbage og arbejdede så meget som muligt igen. Jeg synes, at jeg 
gav alt, hvad jeg havde, ved at arbejde 12 lektioner om ugen, og så 
– pludselig – forlangte de, at jeg skulle være der i 18 klokketimer. 
Jeg kunne ikke se, hvordan det skulle hænge sammen, fortæller 
Inge Toft-Olesen.

Det gav Ligebehandlingsnævnet hende ret i: Skolen havde over-
trådt forskelsbehandlingsloven. Fyringen blev begrundet med 
hendes sygefravær, der kom som følge af netop stress – hvilket var 
grunden til, at hun arbejdede på nedsat tid. Men hensynet til fleks-
jobberen vejer ifølge nævnet tungere end arbejdsgiverens ret til at 
lede og fordele arbejdet. 

Ligebehandlingsnævnet påpegede i kendelsen videre, at det ikke 
ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde for skolen at imøde-
komme Inge Toft-Olesens behov og dømte CELF til at betale Inge 
Toft-Olesen en godtgørelse på 277.000 kr. 

- Ligebehandlingsnævnet har klart afgjort, at det er arbejdsgi-
verens pligt at træffe de fornødne foranstaltninger for at fastholde 
fleksjobbere i jobbet. Afgørelsen viser, at arbejdsgiveren skal tage 
hensyn til fleksjobbere, forklarer Gitte Sauerberg, der er konsulent 
i Uddannelsesforbundet.

Inge Toft-Olesen står tilbage med en oplevelse af hele forløbet 
med skolens ledelse som stærkt ubehageligt. Men med kendelsen 
er der endelig trukket en streg i sandet. •

  Der skal være plads til fleksjobbere 

Selv om ledelsen med de gældende arbejdstidsregler øger 
kravet om tilstedeværelse for alle øvrige lærere, betyder 
det ikke, at hensynet til lærere med fysiske eller psykiske 
udfordringer må tilsidesættes. Det fastslår to kendelser, 
som er truffet af Ligebehandlingsnævnet. 

- Selv om ledelsen måtte have valgt, at alle andre skal 
være på arbejdspladsen i større omfang og på bestem-
te tidspunkter, skal den stadig tage de skånehensyn, der 
gælder for fleksjobbere, forklarer Hanne Pontoppidan, 
formand for Uddannelsesforbundet.

Heri ligger ifølge formanden også, at man skal tilrette-
lægge arbejdstiden, så den er fleksibel og tager hensyn 
til fleksjobberens behov og formåen.

- Jeg er ikke overrasket over dommen overhovedet, men 
jeg er rigtig glad for, at vi kan hjælpe medlemmer, som 
kommer i de her situationer, siger Hanne Pontoppidan og 
tilføjer, at de to sager viser, at et medlemskab af en faglig 
organisation er vigtigt - også for fleksjobbere.

  Tre gode råd til fleksjobbere,  
der bliver presset på arbejdsvilkår 

•  Sørg for at samle og opbevare al dokumentation, der 
kan blive relevant (hvornår?).    

•  Kontakt din tillidsrepræsentant eller dit fagforbund, 
hvis??.

•  Du er også altid velkommen til at kontakte Uddannel-
sesforbundets socialrådgivere, hvis??.

INGE MÅTTE GERNE 
FORBEREDE SIG 
DERHJEMME
Med de nye regler for tilstedeværelse i 
hånden mente hendes chef, at f leksjobber 
Inge Toft-Olesen skulle forberede sin 
undervisning på skolen. Men den går ikke, 
mener Ligebehandlingsnævnet, som har 
tilkendt hende en erstatning på 277.000 kr.

- Ifølge lovgivningen skal du som arbejdsgi-
ver være så fleksibel som mulig for at fastholde 
medarbejderen, påpeger Flemming Jørgensen.

Nævnet henviser til, at arbejdsgiveren ifølge 
forskelsbehandlingsloven skal gøre det mu-
ligt for en person med handicap at udøve sit 
arbejde – medmindre det medfører en ufor-
holdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren. 
Det er ikke tilfældet her, mener Ligebehand-
lingsnævnet.

Det påpeger desuden, at arbejdsgiveren er 
forpligtet til at undersøge og afprøve mulige 
tiltag for at tilpasse arbejdet til den ansatte, 
når arbejdsgiveren kender til medarbejde-
rens handicap.

Kim Meier Bak Larsen fik tilkendt en er-
statning på 310.000 kr. • 

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D



UDDANNELSESFORBUNDET HAR GENNEM 

længere tid og ad f lere omgange for-
handlet med A2B om en overenskomst. 
Men kort før nytår måtte Uddannel-
sesforbundet sammen med central-
organisationen LC konstatere, at det 
ikke var muligt at nå til enighed med 
A2B. Og derfor har LC fra årsskiftet 
indledt en blokade mod den private 
sprogcentervirksomhed. 

Baggrunden for blokaden er, at A2B 
ikke ønsker at tegne en overenskomst 
med LC, men i stedet har tegnet over-
enskomst med HK. Den er dog ikke er 
på niveau med det, der ellers gælder for 
området, og virksomheden har tegnet 
den med en organisation, der ikke re-
præsenterer A2B’s læreres fag, påpe-
ger Uddannelsesforbundet.

- Det er afgørende, at lærernes ar-
bejdsgiver tegner overenskomst med de 
rette forbund, så vi kan sikre dem lige løn 
og arbejdsvilkår. Blokaden er på ingen 
måde et mål i sig selv. Målet er en over-
enskomst, slår Hanne Pontoppidan, for-
mand for Uddannelsesforbundet, fast.

Blokaden betyder, at man som med-
lem af et lærerfagforbund ikke må søge 

arbejde som lærer i dansk som andet-
sprog hos A2B.

- Du må hverken søge på opslag eller 
søge uopfordret som danskuddannel-
seslærer hos A2B. Du må heller ikke sige 
ja, hvis du bliver tilbudt en stilling som 
danskuddannelseslærer, understreger 
Hanne Pontoppidan.

A2B er en del af virksomheden AS3, 
der lige nu har danskuddannelse i Hjør-
ring, Rebild, Mors, Solrød, Maribo, Jam-
merbugt, Aarhus, Fredericia og Birkerød.

- Kommunerne har sendt opgaven 
i udbud og ladet prisen været udslags-
givende for, hvem der vinder den. Men 
kommunerne har et ansvar for at sikre, 
at virksomhederne, de hyrer, har en over-
enskomst, som giver lærerne ordentlige 
vilkår, fremhæver Hanne Pontoppidan. 

Hun gør opmærksom på, at A2B oftest 
omtaler undervisere som ”sprogkonsu-
lenter”, men at der er tale om samme type 
stilling som danskuddannelseslærer.

Lærernes Centralorganisation, LC, 
omfatter ud over Uddannelsesforbundet 
også Danmarks Lærerforening, Han-
delsskolernes Lærerforening og Frie 
Skolers Lærerforening. •

BLOKADE MOD 
SPROGCENTERFIRMA

DE DANSKE  
SPROGCENTRE:
KONKURRENCEN 
SKAL SKE PÅ  
LIGE VILKÅR
Der er hård konkurrence blandt sprog-
centrene, og derfor er det afgørende at 
holde fast i, at udbuddene sker ud fra 
samme præmis. Det mener branchefor-
eningen De Danske Sprogcentre.

- I den situation er det vigtigt, at ud-
buddene er på så lige vilkår som over-
hovedet muligt, understreger Poul 
Neergaard, formand for De Danske 
Sprogcentre.

Konkurrence på udbudssiden, der 
for tiden er i mange kommuner, vur-
derer brancheforeningen ikke vil blive 
mindre i fremtiden. 

- Derfor er det helt rimeligt, at vi 
som branche stiller den forventning til 
hinanden som kolleger, at vi følger de 
samme overenskomster. Af den grund 
opfordrer vi kraftigt alle til at få orden 
på overenskomstforholdene, så vi kan 
være på markedet på lige vilkår, siger 
Poul Neergaard.

Han frygter, at en konsekvensen af 
den øgede konkurrence kan blive, at 
kvalitetsniveauet kommer under pres. 

Uddannelsesforbundet har sammen med de øvrige lærerforbund indledt en 
blokade mod A2B for at presse virksomheden til at tegne en overenskomst.

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D

  Eksempler på, hvor A2Bvilkårene er dårligere 

•  Lønnen for lærerne hos A2B er lavere end niveauet i Uddannelses-
forbundets overenskomst.

•  Pensionsordningen er væsentligt ringere.

•  Også for eksempel barselsordningen er væsentligt dårligere.
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Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

En grundbog til undervisningen på DU2, 
modul 3. Bogen fortsætter, hvor ’Vi taler 
dansk 2’ slipper.

Bogen opbygger trin for trin et funktionelt 
sprog – til brug på arbejde og i hverdagen.

• Stort fokus på mundtlighed
• Praktisk udtaletræning
• Klare kommunikative mål
• Naturligt og mundret dansk
• Praktiske hverdagsdialoger 
• Også træning i e-mails
• Integreret grammatik
• Vægter fluency og korrekthed
• Stor kursistaktivitet

Supplerende materialer på www.synope.dk:

•  Lydfiler til lytte- og udtaletræning 

•  Rettenøgle til selvstændigt arbejde  

•  Repetitionskort

•  Projektorsider til brug i klassen

Audio-cd-udgave af bogens lydfiler til brug  
i klassen kan købes separat.

Vi taler dansk 3
af Lisbet Thorborg

VI TALER DANSK 3 – GRUNDBOG
ISBN 978-87-91909-20-7
Kr. 226,00 

VI TALER DANSK 3 – AUDIO-CD-UDGAVE
ISBN 978-87-91909-21-4
Kr. 288,00 

Priser er ekskl. moms og levering.

NYHED TIL DANSKUNDERVISNINGEN

NYHED!

VI TALER DANSK 3
Fortsættelse til ‘Vi taler dansk’ 1 og 2
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MELLEM ET HALVT og to minutters praktisk sprog-
træning på en hel arbejdsdag. 

Det var, hvad det i praksis blev til for indvan-
drere, der var sprogpraktikanter på arbejdsplad-
serne, da en svensk forsker målte det faktiske om-
fang af sprogtræningen til sin doktorafhandling.

Karin Sandwall er forsker og forstander på 
Nationellt centrum för svenska andraspråk på 
Stockholms Universitet. I sin afhandling har 
hun trukket kropssproget, arbejdsinstrukti-
onerne og andres snak til og om praktikanten 
fra.  Og hun er havnet på, at de praktikanter, der 
skulle lære at tale svensk på arbejdspladserne, 
kun talte det selv mellem 30 sekunder og to mi-
nutter om dagen. 

- Det er jättebra, at man kommer ud på ar-
bejdsmarkedet, og jeg tror, at næsten alle voksne 
flygtninge og indvandrere gerne vil det. Men hvis 
man ikke også sørger for, at sproget trænes og 
udvikles, bliver det sværere at integrere mere 
langsigtet, siger Karin Sandwall. 

I sin doktorafhandling konkluderer hun da 
også, at ingen af deltagerne – hverken de stu-
derende, tutorerne, coachene eller lærerne – 
mente, at de studerende blev bedre til at tale 

svensk i sprogpraktikken. Ovenikøbet viste det 
sig, at der blev talt mindre og mindre svensk, ef-
terhånden som de studerende fik lært, hvordan 
de skulle udføre deres arbejde. Derfor skete der 
ingen progression i sproget. 

Fælles træk med Danmark. 

Selv om Karin Sandwalls forskning fokuserer 
på de svenske forhold og sprogcentre, er der også 
fællestræk med Danmark: I begge lande er der en 
udbredt politisk opfattelse af, at indvandrere og 
flygtninge bare skal sendes ud på arbejdsmar-
kedet, så lærer de sproget. 

For eksempel fremsætter den danske rege-
ring i næste måned et lovforslag, der fokuserer 
på at gøre sprogundervisningen endnu mere 
rettet mod arbejdsmarkedet end før for de cirka 
55.000 udlændinge, som ifølge den seneste op-
gørelse deltager i undervisningen på landets 
godt 65 sprogcentre. Og forslaget lægger sam-
tidig op til at formindske antallet af lektioner 
med et loft på maksimalt 15 timer om ugen. Men 
selv om også den svenske sprogforsker er enig 
i, at det i høj grad er på arbejdspladserne, at det 
uformelle sprog og de kulturelle koder skal læ-

HØJST  
TO MINUTTERS 
SPROGTRÆNING 
PÅ EN 
ARBEJDSDAG
Hvis indvandrere og f lygtninge skal lære sproget rigtigt, er det ikke nok 
at sende dem ud på arbejdsmarkedet. De skal også have andre og mere 
strukturerede redskaber til brug af træning af sproget, siger den svenske 
sprogekspert Karin Sandwall i sin doktoraf handling.

A F  D O R T H E  P L E C H I N G E R 

F OTO :  P O L F OTO 
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res, viser hendes forskning, at der skal mere til for at lære et sprog. Det skal 
trænes mere struktureret for at virke i forhold til integrationen.

- Et nyt sprog kommer ikke automatisk. Forskningen viser, at voksne nor-
malt har brug for både formel og uformel læring for at lære det. De har brug 
for at lære grammatiske strukturer, og hvordan man bruger sproget i hvilke 
situationer på en skole, og også at anvende og træne det i praksis i andre mil-
jøer end skolens, siger Karin Sandwall. 

Sprogopgave på arbejdet 

Hun foreslår derfor i sin doktorafhandling, at man i højere grad arbejder med 
at koble læring på praktikpladsen – eller arbejdspladsen – med skolens un-
dervisning i stedet for at have to separate læringsmiljøer. Karin Sandwall 
har for eksempel foreslået en model i afhandlingen, hvor praktikanten på 
sprogcentret kan forberede og træne en opgave til praktikpladsen. Her får 
praktikanten til opgave at spørge om en bestemt ting, og når han eller hun 
har ’løst opgaven’ med tutoren eller kollegerne på arbejdspladsen, tager hun 
den med tilbage på skolen, hvor hun diskuterer den med de andre elever. Her-
med sker en kobling mellem de to verdener. Det kan nemlig være svært for 
praktikanterne at insistere på, at der bliver trænet sprog på en arbejdsplads 
uden denne hjælp: 

- Dét, en praktikplads og arbejdsplads har til fælles, er, at det altid er ar-
bejdsopgaven, som er i fokus. Det er en arbejdsplads, hvor man skal arbejde, 
og så kan det være svært for praktikanten at sige: Hov, stop – hvad hedder 
det, hvad siger du? Hvorfor gør jeg sådan og sådan? Men det er vigtigt, hvis 
der skal ske en træning af sproget, siger svenske Karin Sandwall. •

  Sandwalls doktorafhandling 

”Att hantera praktiken – om sfi-studeran-
des möjligheter till interaktion och lärande 
på praktikplatser” – viser, at de sprogstu-
derende kun i ekstremt begrænset om-
fang deltog i samtaler på arbejdspladserne:

•  Mellem 48-73 procent af interaktionen 
var ikke-verbal – det vil sige, at man 
brugte kroppen til at udtrykke, hvad der 
skulle gøres.

•  Tre af de studerende deltog i sådanne in-
teraktioner mellem 7-19 minutter i løbet 
af en arbejdsdag. Resten af tiden arbej-
dede de alene på de opgaver, de fik, med 
en enkelt undtagelse.

•  Interaktionen var i store træk relate-
ret til deltagernes arbejdsopgaver. Og 
det var i høj grad tutorer og kolleger, 
der snakkede, når der blev talt. Relatio-
nel snak som for eksempel smalltalk var 
sjælden og domineret af tutorer og kol-
leger. Den varierede fra 5-50 procent af 
den totale tid.

Der er mange sammenfald mellem de danske og svenske arbejdsmarkeder, når det gælder om at få flygtninge og indvandrere i 
gang på arbejdspladserne, mener den svenske professor. 



 

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont
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- MAN SIDDER næsten og siger ”arghhh”, når 
der i medierne igen står, at alle ved, at man læ-
rer bedst dansk, når man kommer ud på ar-
bejdspladserne. For det er faktisk ikke rigtigt.

Det siger Susanne Toft, der er sproglæ-
rer på Center for Dansk og Integration, CDI, 
i Køge og arbejder med at lære flygtninge og 
indvandrere sprog i det daglige. På den bag-
grund kan hun sige, hvad der erfaringsmæs-
sigt virker, og hvad der ikke gør. Derfor hilser 
hun og kollegaen Kirsten Aagaard den sven-

ske forsker Karins Sandwalls forskning vel-
kommen.

- Der er ganske vist nogle få, som kan lære 
dansk af sig selv. Og der er ingen tvivl om, at 
det træningsrum, der kan skabes ude på ar-
bejdspladserne, kan være guld værd. Men det 
er, hvis det bliver brugt til netop et trænings-
rum. Og det er bare ikke det, der er tilfældet, 
siger Susanne Toft. 

Hun og Kirsten Aagaard, der arbejder med 
udvikling på CDI, har været projektledere på 

DET ER IKKE  
SÅ ENKELT  
AT LÆRE DANSK

På Center for Dansk og Integration i Køge er to sproglæreres erfaringer på linje 
med forsker Karin Sandwalls svenske forskning om, at sproget både skal læres 
og trænes for at virke. Det er også erfaringen i Dansk Arbejdsgiverforening, hvor 
man arbejder med sprogmakkere på arbejdspladser.

A F  D O R T H E  P L E C H I N G E R 

F OTO :  M I K K E L  Ø S T E R G A A R D 



14 UDDANNELSESBLADET 01 / 2017

et Nordplus-projekt, Sprogbroen, der lægger sig op ad Sandwalls 
forskning om den vigtige brobygning mellem sprogundervis-
ningen på skole og en arbejds- eller praktikplads. For hvis bro-
bygningen fungerer, kan det give sprogeleverne noget ekstra. 
Mens der omvendt ingen yderligere indlæring sker, hvis de to 
ting bliver adskilt. 

I Sprogbroen er de sammen med to svenske og en norsk sprog-
skole ved at udvikle en værktøjskasse med idéer og inspiration 

  Skandinavisk idebank på vej 

Kirsten Aagaard og Susanne Toft er nu projektlede-
re på et Nordplus-projekt ”Lær og lære”, hvor målet 
er at øge flygtninge/indvandreres mulighed for at 
gennemføre en uddannelse og dermed komme nær-
mere arbejdsmarkedet. Baggrunden er, at overgan-
gen fra sprogundervisning til det øvrige uddannel-
sessystem er vanskelig for en stor del af sprogcen-
trenes kursister. Center for Dansk og Integration, 
CDI, har deltaget sammen med sprogskoler i Voss i 
Norge og Norrköping i Sverige. I løbet af projektet, 
der varer til august i år, udvikles metoder og redska-
ber, der understøtter kursisterne i forhold til stu-
dieteknik og læringsstrategier. Der skal laves en 
idébank med undervisnings- og brobygningsakti-
viteter, som vil være offentlig tilgængelig.

De to sproglærere Susanne Toft og Kirsten Aagaard på Comwell i Køge, hvor man 
er i gang med det kombinerede praktik- og sprogundervisningsforløb – IGU – for 
flygtninge. 

til netop at forbinde de to verdener. Derudover 
deltager CDI i projektet Dansk+ med Dansk 
Arbejdergiverforening (DA), LO og KL. Her 
har centeret været med til at træne såkaldte 
sprogmakkere på arbejdspladserne og sat 
rammer op for sprogtræning på arbejdsplad-
serne. Også dette redskab har vist sig at være 
meget velegnet.

Projektet er et bytteforhold

Dansk+ er foreløbig målrettet arbejdsløse 
indvandrere, der har opbrugt retten til dan-
skuddannelse. Der er dog så gode perspekti-
ver i ordningen, at den også kan tænkes over-
ført til andre, som er i et sprogforløb, lyder det 
fra den projektansvarlige i DA. Idéen er også 
her, at en indvandrer eller flygtning ikke bare 
’kastes ud’ på arbejdsmarkedet, men at der i 
sprogcentrene uddannes en kollega på virk-
somheden som sproglig sparringspartner i 
det daglige arbejde.  

- Det er ligesom et bytteforhold: Virksom-
hederne skal acceptere, at hvis de vil have 
en til at hjælpe med arbejdet, skal de til gen-
gæld hjælpe med det sproglige i form af en 
sprogmakker, siger Finn Rasmussen, der er 
projektleder for Dansk+ i DA.

- Det er ikke nok at sende dem ud i en bu-
tik og sige: Snak med kunderne. Det kommer 
der ikke sprog ud af. Det kan godt være, de kan 
få et job, men det gør dem ikke bedre sprog-
ligt, hvis de ikke har den målrettede sprog-
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MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

Har I brug for en pædagogisk leder, der kan gå foran 
med at implementere de aktuelle reformer?

 En styrket pædagogisk ledelse på skolerne er afgø-
rende, hvis implementeringen af de aktuelle reformer 
inden for folkeskole, gymnasie- og erhvervsuddannel-
ser skal lykkes. Master i Pædagogisk Ledelse giver 
et stærkt fundament til at sætte en retning for insti-
tutionens pædagogiske arbejde. 

 

NANNA FRICHE – LEKTOR OG UNDERVISER  
PÅ MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

Som studerende på Master i Pædagogisk Ledelse får du den 
nyeste forskningsbaserede viden inden for elevcentreret le-
delse, ledelse af professionelle læringslandskaber, udvikling 
af professionel kapital og data- og forskningsinformeret læ-
ringsledelse.  Der er tæt kobling mellem teori og egen praksis, 
og du kan allerede fra første semester omsætte din nye viden 
i din hverdag.

 
M P L . E V U . A A U . D K

E F T E R U D D A N N E L S E 
T L F :  9 9 4 0  9 4 2 0  ·  E F T E R U D D A N N E L S E @ A A U . D K
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1/5  2017

STUDIE START
1/9 2017

  Manglende sprog kan give 
 samarbejdsproblemer

Det kan gå helt galt med den sociale integration på en arbejds-
plads, hvis niveauet af danskkundskaber hos nogle medarbej-
dere ikke er på plads. Det viser en ny analyse fra SFI’s forsk-
ningscenter. 

Hvis en kollega ikke taler et godt nok dansk, kan det give sto-
re problemer med samarbejdet og risiko for fejlkommunika-
tion, som igen leder til usikkerhed og angst. Meget ofte fører 
det til, at medarbejdergrupperne simpelthen gensidigt und-
går hinanden.

På de arbejdspladser, hvor indvandrere ikke taler så godt 
dansk, er der også en tendens til, at kollegerne undgår dem, og 
så får indvandrerne slet ikke talt eller lært sproget.

Analysen er foretaget på baggrund af en interviewundersøgel-
se med 31 ledere og ansatte på to multietniske arbejdspladser 
– et supermarked og en kommunal parkeringsforvaltning. Og 
den viser, at sproget har afgørende betydning for samarbejdet, 
den gensidige tillid og etableringen af de sociale relationer. 

Faktisk viser en tidligere undersøgelse fra SFI, at omkring en 
fjerdedel af danskerne – 24 procent – som udgangspunkt er 
meget eller stærkt negative over for at arbejde sammen med 
en kollega, der taler et mangelfuldt dansk.

træning samtidig. Sproget kan læres på samme måde som det 
faglige kan – eller kan trænes og bygges op. Og hvis man ikke ta-
ger det alvorligt og bare sender dem ud for at udføre et arbejde, så 
sker der ikke nogen sproglig progression, siger Finn Rasmussen.

DA’s projektleder peger på, at indvandrere er en arbejdskraft-
reserve, som alt andet lige vil kunne klare sig bedre på arbejds-
markedet, hvis de også kan dansk.

Samspil med undervisningen  

Foreløbig har 143 hovedsagelig private virksomheder været med i 
Dansk+-projektet, der slutter i løbet af maj i år, og der er uddannet 
138 sprogmakkere. 397 personer er blevet sprogtestet, og af dem 
er lidt over halvdelen gået direkte i virksomhedsforløb, mens de 
andre har haft brug for noget ekstra sprogligt. 224 har gennem-
ført et forløb med sprogtræning, og af dem er 45 kommet i job el-
ler uddannelse, mens mere end 30 fortsætter i forløbet. Cirka 60 
er stadig i gang i praktik. Alt i alt en succes for projektet, der har 
haft sprogtræning i fokus. 

Det virker oplagt at bruge det her tilbud allerede under sprog-
uddannelsen?
- Der er også nogle af vores kommuner, der prøver sprogtrænin-
gen samtidig med sproguddannelsen af flygtninge. Men det kan 
være lidt svært for en sprogmakker på grund af det sproglige ni-
veau. De skal starte lidt mere fra bunden rent sprogligt. Men vi 
tænker da på, om vi kan omsætte konceptet til den målgruppe, 
og hvilke redskaber, der så skal laves, siger Finn Rasmussen. •
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HER TÆLLER  
DE SMÅ SKRIDT

  Projektet kort fortalt 

•  Vurderingsskemaerne må-
ler eksempelvis på ansvar-
lighed, samarbejde og selv-
stændighed. Ved hvert ned-
slagspunkt er der beskrevet, 
hvad punktet skal sige noget 
om, og hvad det konkret er, 
læreren skal vurdere ud fra. 

•  De unge bliver ikke involve-
ret i vurderingerne af dem 
selv. Fokus er at måle effek-
ten af den pædagogiske me-
tode og se, hvordan man kan 
forbedre dén, ikke at måle 
de unge. 

•  Københavns Kommunes 
Ungdomsskole har i EU-re-
gi været med til at udviklere 
lignende projekter med sko-
ler og organisationer i flere 
andre lande.

Derfor ville vi udvikle en metode, som måler det, 
vi reelt laver – og den udvikling, de unge reelt un-
dergår, fortæller projektleder Sisse Liv Lauesen.

Men hvordan?
- Udfordringen var, at det er nogle ”fluffy” be-

greber, som nemt forstås subjektivt. Dem ville vi 
gøre til objektive kriterier, og det har krævet, at vi 
nedbrød begreberne i flere runder, fortæller hun.

- Først dokumenterede vi praksis i klasseloka-
lerne. Hvad gør vi? Hvilke målsætninger er der? 
Hvordan arbejder vi med dem i praksis? Hvis vi 
eksempelvis gerne vil have, at eleven samarbej-
der, hvordan arbejder vi så konkret med det – og 
hvad vil vi se eleven gøre? På den måde definerede 
vi efterhånden begreberne og fik en fælles forstå-
else og et fælles sprog.

Alle lærerne på de seks afdelinger under Køben-
havns Kommunes Ungdomsskoler, som arbejder i 
heltidsundervisningen, var med. På workshops har 
de besluttet, hvilke konkrete ting det gav mening 
at måle på, og hvordan man kunne nedbryde dem, 
og de har været med hele vejen. 

- Det var vigtigt for os, at projektet ikke dalede 
ned over hovedet på lærerne fra oven. De skulle med 
fra første dag, for selv om målsætningen lå fast – 
vi skal gøre de unge uddannelsesparate – er det jo 
netop lærerne, som ved, hvordan de gør det i praksis.

Resultatet blev et vurderingsskema, som læ-
rerne udfylder tre gange om året for at vurdere ele-
vens udvikling skolefagligt, socialt og personligt. 
Dermed kan de også nå at justere undervejs i un-
dervisningsforløbet, hvis vurderingerne viser, at 
noget går skævt.

Skemaet er ikke det samme på alle skolerne, 
men bliver tilpasset efter den enkelte skoles mål-
gruppe og arbejde, men den overordnede målsæt-

Når Emma efter tre måneder i klassen tør række en finger i vejret og pludselig 
samler sit hår i nakken, så det ikke længere skjuler hendes ansigt, tæller det. 
Den proces er nemlig mindst lige så vigtig som at få bedre karakterer, hvis 
hun skal blive parat til at klare en ungdomsuddannelse. Derfor måler man 
også dén udvikling i Københavns Kommunes Ungdomsskole.

UNGE, SOM SNUBLER i kravet om uddan-
nelse og har brug for en såkaldt uddan-
nelsesforberedende indsats, er tit udfor-
dret på både det faglige og på deres per-
sonlige og sociale kompetencer. Derfor er 
det hverken fair for dem – eller de tilbud, 
de går i – kun at måle deres udvikling på 
karakterskalaen.

- Når de her unge skal blive uddannel-
sesparate, er der andet end det rent faglige, 
som spiller ind. Vi arbejder meget med de-
res personlige og sociale forudsætninger. 
Dét arbejde bliver usynligt, når man kun 
måler på faglig progression, selv om det 
er mindst lige så essentielt i forhold til at 
blive uddannelsesparat, som det faglige.

Ordene er Frank Strørups. Han er om-
rådeleder i Københavns Kommunes Ung-
domsskole, hvor man siden 2013 har væ-
ret i gang med at udvikle og implementere 
et system af alternative effektmål, som 
tager pulsen på elevernes personlige og 
sociale udvikling.

Målene er et supplement til skolens 
mere traditionelle effektmåling af karak-
terer, fravær og uddannelsesstatus. De 
har ifølge områdelederen givet et bredere 
blik på elevernes kompetencer og i langt 
højere grad synliggjort lærernes arbejde.

Fra fluffy til målbar

- Før oplevede vi, at det, vi blev målt og 
vurderet på, var skævt i forhold til, hvor 
vi rent faktisk lagde vores arbejde. Konse-
kvensen var, at det kun var cirka en tred-
jedel af vores arbejde, der blev målt på. 

A F  H E I D I  K V I S TG A A R D 

G Ü T T L E R   

F OTO :  K A A R E  S M I T H
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ning – at gøre de unge i stand til at klare en ungdoms-
uddannelse – er fælles.

Vi har brug for nye briller

Efter godt tre år med metoden er hverken projektlede-
ren eller områdelederen i tvivl om, at de vil fortsætte. 
For selv om deres alternative effektmåling koster tid, 
er den besværet værd, er konklusionen. Metoden vil 
give mening for alle, som laver uddannelsesforbere-
dende forløb, vurderer Frank Størup.

- Den giver mulighed for at måle effekten af det pæ-
dagogiske metode og finjustere, så man kan målrette og 
forbedre vores pædagogiske indsats. Det er guld værd. 
Og så giver den et meget breder og mere retvisende bil-
lede af, hvad den unge kan, lyder det fra områdelederen.

-  Det er nødvendigt, at vi skifter de briller ud, vi 
ser denne gruppe unge med. Der er brug for en diskus-
sion af, hvad der skal ske med de unge, som ikke skal 
på eud. Vi kan lige så godt åbent erkende, at vi trods 
alle indsatser altid vil have en gruppe af varierende 
størrelse, som ikke klarer den.

Det betyder ifølge områdelederen langt fra, at vi skal 
opgive. Men vi skal holde op med at trække de unge rundt 
i manegen igen og igen i forhold til deres faglige niveau.

- Hvem siger, at 12-tallet er den rigtige indikator for, at man kan 
klare sig godt? Dét, at de har faglige udfordringer, diskvalificerer 
dem ikke fra arbejdsmarkedet eller fremtiden. Det kan endda være, 
at de har så stærke personlige og sociale kompetencer, at de kan 
være endnu vigtigere for samfundet end alle 12-tallerne. Dét skal 
vi få øjnene op for. Og dét kan andre effektmål tydeliggøre.

Møder på midten

Metoden har også bragt lærere og ledere tættere på hinanden.
- Før oplevede man ledere rive sig i håret over, at der var ”røde 

tal” på karakterer og uddannelsesstatus, mens lærerne jublede over 
den udvikling, som Emma havde undergået, og som bragte hende 
tættere på målet om at klare en uddannelse. Det var kun fra lærer-
historier, vi vidste, at arbejdet ikke var ”spildt”, fordi de ikke fik sig 
et 2-tal. Det var lærernes hverdag kontra lederens virkelighed. Nu 
har vi fået et fælles sprog og en mulighed for at mødes på midten, 
beretter Frank Størup. 

Projektleder Sisse Liv Lauesen uddyber:
- Vi har jo ikke opfundet en ny, dyb tallerken. I forskningen findes 

masser af eksempler på lignende effektmålinger. Men det, der har 
givet vores værdi, er, at den tager udgangspunkt i lærernes daglige 
arbejde og dermed bliver et redskab, som rent faktisk måler på dét. 
Det giver både et nyt udgangspunkt for et fælles pædagogisk udvik-
lingsarbejde – og en meget mere fair vurdering af de unges evner. • 

I Københavns Kommunes Ungdomsskole er det ikke kun 2-taller og 12-taller, der fortæller om elevernes udvikling. 
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HVORDAN MÅLER MAN bedst effekten af og 
kvaliteten i de forberedende forløb, som 
skal hjælpe de unge, der har brug for en 
ekstra indsats for at blive klar til en ung-
domsuddannelse?

Det spurgte statsministeren sidste år en 
ekspertgruppe om. De forventes at komme 
med deres råd til regeringen inden for de 
næste par måneder.

Uddannelsesforbundet sendte kort før 
jul et forslag til ekspertgruppen om, hvor-
dan de mener, man bør gøre.

- Der er brug for at retænke, hvordan 
vi måler effekt og kvalitet på det her om-
råde. Det er ikke retvisende med to-taller 
og andre ”djøf”-mål. Man måler ikke fisk 
på, om de kan kravle i træer, og det giver 
heller ikke mening at kræve to-taller af 
unge, som ikke er dér endnu, siger Hanne 
Pontoppidan.

Københavns Kommunes Ungdomsskole har 
fat det rigtige sted, når de måler eleverne 
på deres personlige og sociale udvikling og 
ikke kun fokuserer på faglige fremskridt. 
Det burde gælde alle forberedende forløb, 
mener Uddannelsesforbundets formand. 
Forbundet har netop offentliggjort et 
udspil om, hvordan man kan opstille 
kvalitetsmål for de forberedende forløb.

MAN MÅLER IKKE FISK PÅ,  
OM DE KAN KRAVLE

Mål med udgangspunkt i eleven

Derfor har Uddannelsesforbundets med-
lemmer gennem det seneste år været med 
til at opstille andre kvalitetsmål. I arbej-
det har det været afgørende, at man tog 
udgangspunkt i elevens mål.

- Skal der være kvalitet i indsatserne, 
skal målene adressere den enkelte elevs 
behov og forudsætning. Kvaliteten i det 
enkelte tilbud handler om, hvorvidt for-
løbet bidrager til, at eleven flytter sig i for-
hold til målene i hans eller hendes indi-
viduelle uddannelsesplan, siger Hanne 
Pontoppidan om udspillet.

Væk med djøflinealen

Men hvilke mål er så relevante? Jo, hvis 
der skal være kvalitet i de forberedende 
forløb, skal eleverne samlet set i løbet af 
deres forløb flytte sig i forhold til følgende 

syv områder: Afklaring, livsmestring, fag-
lig progression, social progression, ud-
dannelsesparathed, motivation, trivsel.

På baggrund af de syv kvalitetspara-
metre, som Uddannelsesforbundets med-
lemmer har været med til at opstille, er 
der udledt fire kvalitetsindikatorer, som 
udover at være anvendelige på elevniveau 
også kan bruges, hvis der skal opstilles 
nationale effektmål.

De fire kvalitetsindikatorer er: Frem-
møde, positiv udslusning, faglig, social og 
personlig progression samt trivsel.

- Det er ikke en abstrakt, skør og rund-
kreds-pædagogisk idé, at man kan måle 
på de her ting, og for denne målgruppe gi-
ver det her langt mere mening end at måle 
med djøf-linealen. Man kan sagtens kon-
kretisere de her indikatorer og genere sy-
stematisk, fornuftig empiri, der måler bre-
dere på elevernes fremskridt, og som kan 
bruges, når vi skal vurdere effekten og kva-
liteten af det arbejde, vi laver i de forbe-
redende forløb. Det viser eksemplet med 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 
jo netop, pointerer Hanne Pontoppidan. 

Du kan læse mere om Uddannelsesforbun-
dets udspil på uddannelsesforbundet.dk/
maalforkvalitet. •

A F  H E I D I  K V I S TG A A R D  G Ü T T L E R
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Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

BEGYNDERSYSTEMER

Til modulundervisning og  
’Arbejdsmarkedsrettet’ dansk

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

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

DANSK UDTALE

BREVE/SKRIFTLIG 
FREMSTILLING

DANSK  
TALESPROG

Alle bøger er velegnede ved klasseundervis-
ning, differentieret undervisning, selvstændigt 
arbejde, gruppe- eller pararbejde.

Læs mere på www.synope.dk

NYHED!
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SUDOKU LET

7 9

8 1 4 5 3

5 4 2

4 1 7

6 8

2 7 6

8 3 4

5 2 6 1 9

3 1

4 1 7 3

3 5 1

6 3 2

9 5 6

9 4

8 6 7

8 5 2

5 3 7

1 2 8 3

SUDOKU SVÆR

Hvis indvandrere og flygtninge skal lære dansk, er det ikke nok at sende dem ud på arbejdsmarkedet.



 Se priser og licenser på shop.systime.dk

Læs systime.dk  |  Ring 70 12 11 00  |  Skriv systime@systime.dk  |  Deltag lab.systime.dk

 Alverdens dansk

Nye grundbøger til dansk som andetsprog på avu 
Gennem aktiverende lytte-, skrive- og læseøvelser træner kursisterne den grundlæg-
gende kommunikation i dagligdagen.

Den sproglige sikkerhed styrkes gennem enkle og klare grammatiske introduktioner 
og øvelser. Desuden giver Alverdens dansk en sociokulturel introduktion til normer, 
værdier og livsformer i Danmark.

Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanerne for dansk som andetsprog.

dansk som andetsprog Af Hanne Hauge Milling & Anne Weile

Alverdens dansk. Basis
Temaer: naturen, familie, boformer, fester og 
samværsformer.

iBog®  alverdensdanskbasis.systime.dk
  Videoklip | Lydfiler | Interaktive opgaver | 

Opgaver | Oplæsning | NemLæs

Bog 144 sider

Alverdens dansk. G-niveau
Temaer: kærlighed, ensomhed, forskellighed, ret-
færdighed, sundhed og tryghed.

iBog®  alverdensdanskg.systime.dk
  Videoklip | Lydfiler | Interaktive opgaver | 

Opgaver | Oplæsning | NemLæs

Bog 211 sider
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Andre titler på vej i 2016:

Flere titler på vej

Så er der to nye titler i Job i sigte, en serie af 

brancherettede fag  hæfter for voksne udlændinge, 

der både skal arbejde og lære dansk. 

■  Giver en letlæst indføring i det konkrete job såvel som generel 

viden om arbejdsmarkedet 

■  Præsenterer og tematiserer centrale ord og udtryk for branchen

■  Lægger op til aktiv læsning via refleksions- og diskussions-

spørgsmål undervejs  

■  Kan læses efter den første begynder undervisning (fra ca. A2) 

JOB I SIGTE
VIDEN OM ARBEJDSMARKEDET 
FOR VOKSNE UDLÆNDINGE

A
0

0
2

 en serie af 

brancherettede fag  hæfter for voksne udlændinge, 

  Giver en letlæst indføring i det konkrete job såvel som generel 

VIDEN OM ARBEJDSMARKEDET VIDEN OM ARBEJDSMARKEDET 
FOR VOKSNE UDLÆNDINGE

NYHED 
Brancherettet

dansk
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NÆSTFORMANDENS MINDEORD 
FOR JANNI ROSENDAHL

DET VAR MED stor sorg, at vi fik meddelelsen om, at Janni 
Rosendahl døde søndag den 4. december. Janni døde på ho-
spice efter et meget langt sygdomsforløb, som strakte sig 
over mange år.

Janni blev kun 61 år og fungerede til det sidste som for-
mand for sektionen af Vejledere og konsulenter i det offent-
lige i Uddannelsesforbundet.

Janni var i mange år ansat som faglærer på Hotel- og Re-
staurantskolen. Her blev hun uddannet vejleder og søgte ef-
ter nogle år over til KU København. Janni var i lange peri-
oder tillidsrepræsentant for sine kolleger og var altid opta-
get af deres velbefindende og af, at de havde ordentlige for-
hold at arbejde under.

Da Uddannelsesforbundet blev dannet i 2009, engage-
rede Janni sig i arbejdet i sektionen for Vejledere og konsu-
lenter. Ligeledes var Janni meget aktiv under lærerkonflik-
ten i foråret 2013. Janni tiltrådte som formand for sektio-
nen i maj 2014.

Janni vil blive savnet for sit gode humør, sin faglige ind-
sigt og for sit store engagement i det faglige arbejde.

Æret være Jannis minde.

På vegne af Uddannelsesforbundet
Børge Pedersen, Næstformand

KOLLEGERNES MINDEORD  
FOR JANNI ROSENDAHL

JANNI SOV STILLE ind søndag den 4. december med sin søn 
Kristian og sin mand Jørgen ved sin side.

Janni var uddannet kok og var gennem livet dedikeret 
og fagligt praktisk forankret. Undervejs skiftede hun spor 
og blev først studievejleder på Hotel- og Restaurantskolen 
og sidenhen vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning, København.

Janni var engageret i andres ve og vel med en stærk ty-
delig og solidarisk personlighed, træk, der prægede hendes 
liv og interesser. Dem havde hun mange af. Janni var ak-
tiv i lokalpolitik, i det faglige arbejde samt på sine arbejds-
pladser, hvor vi kender hende fra.

Hendes passion for at gøre, hvad der var rigtigt, kom altid 
til et klart og prægnant udtryk, og Janni var aldrig bange for 
at tage den svages part. Som kollega var hun meget afholdt 
og værdsat, og Janni brugte sine talenter til også at skabe 
hyggelige sammenkomster på vores fælles arbejdsplads.

Janni var en ildsjæl, og hun vil blive savnet af mange.
Vores tanker går til de efterladte, mand og søn samt 

bror og mor.
Æret være Jannis minde.
 

Bent Holm, Kollega, UU København
Bente Bech, Kollega, UU-Nord

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@spf-herning.dk · www.spf-herning.dk

Et uventet venskab 
af Phillippe Pozzo di Borgo

En let udgave af den kendte bog 
og fi lm »De urørlige«. En munter 
og medrivende historie fra det 
virkelige liv om en handicappet 
mand og hans hjælper.

Greyline frilæsnig til voksne

Mødre og sønner 
af Theodor Kallifatides 

Theodor vil skrive en bog om sin 
mor i Athen. Hun kan fortælle 
meget fra en anden tid, et andet 
liv og et andet land. Det sætter 
mange tanker i gang om familie, 
om at høre til og livets værdier.

Café To søstre 
af Martin Palmqvist

To ældre søstre har en café og en 
hemmelig kageopskrift. De har også en 
svigersøn i økonomisk uføre. De tager 
affære, og det bliver starten på et nyt 
liv for dem alle tre.

Du lærte mig kærlighed 
af Beate Bratlund

En varm historie om en datters følelser 
og barndomsminder sammen med sin 
Alzheimers-ramte mor.

kr 82,-  
EXCL MOMS PR BOG

Fire nye bøger til voksne læsere på sprogskoler eller i FVU-regi
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Med al den respekt for det engagement 
for målgruppen, som produktionssko-
lerne fortjener, forsøger jeg her at placere 
og indramme et behov for refleksion om 
intern fornyelse. En fornyelse af det, som 
jeg (og andre) ser som en værkstedspæ-
dagogik, der er for produktionsbunden, 
og som derfor ikke rummer hele den nu-
tidige og fremtidige målgruppe, hvoraf 
en del har større personlige udfordrin-
ger end faglig oplæring.

Produktionsskolerne har jo en opgave 
for de unges skyld. 

Produktionsskolernes målgruppe ken-
detegnes i dag ved en langt større spred-
ning og diversitet, hvad angår potentiale 
og problemstillinger end tidligere. Det 
er ikke længere arbejdsmarkeds-, men 
uddannelseskompetencer, de skal have.

Det udfordrer den enkelte værksteds-
lærer, der står med sin faglige kunnen, 
sin personlige stil og pædagogiske hold-
ning i en slags mesterlære, der rummer 
et naturligt fag-hierarki med vertikale 
principper om at blive dygtig. En sti-
gende andel af eleverne kommer nem-
lig også med det, man kan kalde horison-
tale og mentale behov:  De har behov for 
at lære at lære, at lære sociale og person-
lige færdigheder og at mestre livskom-
petencer. Den faglige opgave er i sig selv 
ikke motiverende og tilstrækkelig. Ele-
verne skal også tilgodeses i forhold til de-
res sociale, mentale og almene tilstand, 
og derfor skal læreren både ”containe” og 
stille krav i en svær pædagogisk balance 
for at indarbejde større robusthed, selv-
værd og fremmøde.

På den baggrund bliver større bundne 
produktionsopgaver med en deadline til 
for eksempel en kunde en svær overlig-
ger at nå.

Nye krav – nye arbejdsformer 

Når skoleformens lærings- og produkti-
onssyn er interessant for en større kreds 
end skolerne selv i vores velfærds- og ud-
dannelsessystem, skyldes det målet om at 
få alle med på uddannelsesvognen.

Det kan derfor ikke overlades til den 
enkelte skoles udbud og virkemidler, 
produktionskravet på et værksted eller 
den enkelte lærers overskud og pædago-
gik, hvor mange elever, der hænger på el-
ler falder fra. Her må selve skoleformens 
evne til nytænkning hjælpe skolerne til en 
forandring, der i højere grad matcher den 
nye elevgruppe, skoleformens nye formål, 
signalværdi og udslusningstal.

Min pointe er, at skolerne trænger til at 
definere sig selv mere retvisende og min-
dre traditionsbunden.

Om det er akrobatik, teater, mad, sosu-
pædagogik, medie, musik eller håndværk 
er ikke alene afgørende. Det er derimod 
plan, omfang og indhold i den situerede 
læring gennem fælles og forskellige op-
gaver, der skal give eleverne faglige, men 
også mentale og sociale kompetencer.

Det skal selvfølgelig fortsat kombine-
res med de instrukser, som læreren har, 
og de sidemandseffekter, der opnås ved 
elevgruppens kompetencer og indbyr-
des samarbejde.

Ledelserne skal tage ansvar

Det pædagogiske rum om en fælles gra-
dueret opgave skal give retning til både 
den håndværks-stærke, den skoletrætte, 
den psykisk sårbare med flere diagnoser, 
den uddannelsesfrafaldne og den uddan-
nelsesforskrækkede elev. 

Den traditionelle diskurs via mesterlæ-
rens autentiske produktion dækker derfor 
ikke længere hele opgaven. Det ved mange 
værksteds-lærere og en del skoler. Men da 

KRONIK

PRODUKTIONSSKOLERNE  
SKAL VÆRE TIL FOR DE NYE UNGE

A F  A N N E  D .  N I E L S E N  

S Y S T E M I S K  KO N S U L E N T  O G  

T I D L I G E R E  P R O D U K T I O N S 

S KO L E F O R S TA N D E R 
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Forlaget Andrico
Mossøbrå 5     •     8660 Skanderborg     •     Tlf 86 57 92 19     •     forlaget@andrico.dk     •     www.andrico.dkFA

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard “STIFINDEREN”
• En differentieret engelsk grammatik, 144 sider, 109 kr. 
• Øvebog, 92 sider, 64 kr.
• Facithæfte, 44 sider, 29 kr.
• Tea for Two - Games and Activities, 160 sider, 162 kr.
• Stifikseren - elektronisk retteprogram, gratis!

Priser ekskl. moms

NYT TIL ENGELSK

18 animationer á 5 minutter, baseret på bogen “Stifinderen - 
en differentieret engelsk grammatik”. Fremragende som  
forberedelse, i undervisningen eller til repetition. 
Giver større indlæring, idet nutidens elever er meget visuelle. 
Velegnet til “Flipped Learning” og “Visible Learning”. 
Se en gratis animation    på www.andrico.dk 

NYHED! Grammatik som animation

Ny indlæringsform af engelsk grammatik

de jo gerne fortsat vil præstere jobbet, vise 
synlighed og størrelse, kan forandringen 
ikke udspringe fra dem.

Det kan heller ikke overlades til den en-
kelte faglærers værksted at sikre skolens 
målsætning og udslusning, hverken gen-
nem fagenes præstationer, publicity, store 
produktioner eller standard til formkrav.

Skoleformens ledelser og bestyrelser 
skal turde snakke om indbyrdes forskel-
ligheder i vilkår og opfattelser af fælles 
kurs og nye veje. Politikere og befolkning 
ved jo ikke bedre end det, der vises dem 

Hvis man som forstander fristes til 
eller presses til at vise berettigelse gen-
nem storskala-opgaver, risikerer man på 
sigt at tage opgaver fra de lokale, svigte 
de unge og med ’pisk eller gulerod’ vedli-
geholde lærergruppen i den tro, at de selv 

bestemmer pædagogikken, så længe pro-
duktionerne nås.

Forandring er et vilkår 

En faglærers didaktiske kompetencer 
kan ikke i sig selv gøres til overligger for 
elevernes trivsel og udvikling, men må i 
respekt for både hans/hendes faglige og 
pædagogiske kunnen og i forhold til sko-
lens fælles værdi bag opgaven være om-
drejningspunktet for både at sikre bredde 
i faglige værksteder og bidrage til fælles 
opgavenærhed.

Lærere brænder ud eller går i selvre-
gulering, hvis ikke de får supervision på 
lærerrollen og tilføres viden om den nye 
ungegruppe, der er ændret siden dengang, 
hvor skolerne i højere grad var i fødekæ-
den til arbejdsmarkedet end til uddannelse 

– dengang ungegruppen var ledige unge.
Forandringerne sker jo på grund af 

ydre vilkår, krav og reformer, konkur-
rence med andre, uddannelseshierarkiet 
og de unge selv.

Jeg mener, at det nu er på tide at kigge 
på ”det fælles arvegods” for ikke at over-
lade kursen og ansvaret til den enkelte 
skole og lærer og dermed den vilkårlighed, 
som både interne forhold og ydre udfor-
dringer kan afstedkomme. For at overleve 
ved at udvikle sig – dét hænger sammen.

Det kræver imidlertid også mandat fra 
interesseforeninger og fagforeninger til 
at se med klare briller for øjnene på den 
sag. Den stiller krav om sammenhæng i 
stedet for organisatoriske modsætninger 
og snævre interesser. •
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FÆLLESSKABER

Af Richard Dufour m.fl., bog 341 s.
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Af Malene Friis andersen & Lene Tanggaard, 
bog 304 s.
GENRER I DANSK
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MELLEM LEDERE   UDDANNELSESLEDELSE 
SOM PROBLEM ELLER SVAR

Af Dion Rüsselbæk Hansen og Jakob Ditlev 
Bøje (red). Forlaget KLIM. 206 sider. 242 
kroner.

    

I ti kapitler med elleve for-
skellige forfattere bliver læ-
seren inviteret indenfor i det 
aktuelle mellemlederes pæ-
dagogiske univers. Alle for-
fattere har en solid faglig bag-
grund i uddannelses-forsk-

ning – med ”ledelse” som særligt forsknings-
område. Brødteksten i hvert kapitel rammes 
ind af en indledende præsentation af et tema 
og en tilknyttet litteraturliste.

Lad det stå klart uden forbehold: Læseren 
behøver ikke at være hverken leder, forsker el-
ler pædagogisk nørd. Man bliver ganske enkelt 
fra første til sidste side stimuleret og smittet 
af denne teksts stille, intense veloplagthed. I 
samtlige bogens kapitler fremlægges, beskri-
ves og diskuteres forskellige aspekter af ledel-
se, som det opleves og udvikles i dagsaktuelle 
sammenhænge. Meget af stoffet – udfordrin-
ger, professionelle styrker og svagheder – vil 
læseren kunne nikke genkendende til. Indhol-
det er i hvert fald relevant for alle, der ønsker 
at tage livtag med emnet ”Uddannelsesledelse 
som problem eller svar?”

Det vil ikke være fair at fremhæve det ene 
kapitel frem for det andet, men hermed et ud-
pluk fra indholdsfortegnelsen:  

•  Send mere ledelse – er der alternativer til 
ledersamfundet?

 •  Galskab eller genialitet – aktionsforsk-
ning som ny mellemledelse.

 •  Frihed til at vælge, men ikke frit valg – fri-
hed og liberal styring.

 •  Medarbejderdeltagelse – kritik og 
magtudøvelse i fusionssammenhæng.

I bogens første kapitel gennemgår Finn 
Wiedemann kort og præcist den historiske ud-
vikling, som har ført frem til vore dages leder-
samfund. Fra programmet for modernisering 
af den offentlige sektor blev lanceret i 1983 til i 
dag, hvor idealet er den professionelle leder. De 
skiftende regeringer har alle haft økonomiske 
besparelser og bedre, mere effektiv udnyttel-
se af alle ressourcer som en afgørende og vig-
tig del af deres politik.

Den moderne professionelle leder udøver 
såkaldt ”polyfon ledelse”, og ” ...... befinder sig 
ikke længere blandt ligemænd og brugerne” 
(side 25).  En af konsekvenserne er så også, ”... 
at vi med stor sandsynlighed også har udvik-
let en ledelse, som er mere ”tonedøv”, når det 
handler om faglig indsigt og fornemmelse for 
de daglige og nære forhold, som gør sig gælden-
de blandt ansatte og brugere ........” (Side 25).

Dette forhold sker samtidig med et stadigt 
stigende antal fusioner af både private og of-
fentlige institutioner.  Mange bliver til få, og 
små sammenlægges til store.  Hvis ledelsen fy-
sisk er langt væk, og ikke har rod i medarbej-
dernes faglighed, kan det være svært, til tider 
umuligt, at finde fælles engagement og trivsel 
på arbejdspladsen.

Både formelt og reelt har det nære demo-
krati fået ringere og ringere vilkår med Struk-
turreformen, øgede krav til effektivitet, kon-
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trol og andet. En af strategierne er den omtal-
te fusionering.

Det giver derfor rigtig god mening, at denne 
bog med Niels Mandøe Glæsners kapitel 9, æn-
drer spørgsmålet fra hvorfor til hvordan der fu-
sioneres. Målet med kapitlet er at spørge, hvor-
dan der reflekteres og tales, når to medarbej-
dergrupper bliver anset for de primære gen-
stande for handling i en fusion.

(Side 163).
I dette kapitel følger vi en igangværende or-

ganisationsændring, som involverer to gam-
le pædagoguddannelsessteder, der fusionere-
des og blev til en enkelt uddannelsesinstituti-
on i september 2015.

Her tages udgangspunkt i såkaldt govern-
mentality-analyse. Denne model er udviklet 
i forlængelse af idehistorikeren Michel Fou-
caults teser om magtens natur og magtens 
udøvelse.  I denne sammenhæng ikke som ab-
straktioner, men hjælp til spørgsmålene: Hvem 
udøver magt?  Hvilke antagelser har de om ver-
den?  Hvilke redskaber benytter de sig af ? Hvil-
ke mål sætter de for sig selv og andre? Disse me-
get konkrete spørgsmål gør det muligt for de in-
volverede parter både at være undersøgende 
og reflekterende. Men også at analysere med-
arbejderdeltagelse, kritik og magtudøvelse.

Niels Mandøe Glæsner præsenterer os for 
en god portion stof til eftertanke og pædago-
giske overvejelser.  For eksempel arbejdsfor-
men workshop overfor plenum i forhold til at 
opsamling af kritiske standpunkter.  Og senere 
hans skelnen mellem tale og handling, hvis må-
let er at skabe fælles erfaringer i den nye per-
sonalegruppe. ”Handling skaber fælles erfarin-
ger, tale skaber adskillelse og forskelle mellem 
folk” (Side 173). Senere minder han om idealet 
om, at lederen både forholder sig kritisk til sin 
egen autoritet, og hele tiden evner til at hånd-
tere magten klogt gennem dialoger. 

Der kan skrives og forskes og formidles me-
get mere om de temaer, som læseren stifter 
bekendtskab med i ”Mellem Ledere. Uddan-
nelsesledelse som problem eller svar?”. Redi-
gering er imidlertid meget vellykket, så bogen 
fremstår meget helstøbt. Læseren får kend-
skab til en bred kreds af fagfolks betragtnin-
ger og viden om moderne uddannelsesledelse.  
Sprog, begreber og forklaringer gør stoffet let 
tilgængeligt og nærværende. Teksten er aktu-
el og relevant for alle, der er optaget af, hvad le-
delse er og kan.

Marianne Bindslev.

DANMARK UNDER FORVANDLING  

– ANDERLEDES DANMARKSHISTORIER

Af Geert A. Nielsen. Forlaget Columbus. 
240 sider. 257 kroner.

    

Gennem de seneste par årtier 
er der udgivet en lang række 
bøger til undervisning i Dan-
marks nyere historie. Alle har 
været præget af forfatternes 
subjektive udgangspunkt, af 
forlagets strategiske vurderin-

ger – og ikke mindst af bøgernes egen samtid.
Derfor har kvaliteten været meget svingen-

de, for nu at formulere det mildt.
De fleste af sådanne bøger har været ret tra-

ditionelt opbygget, hvilket på ingen måde nød-
vendigvis behøver at være negativt.

Denne bog er anderledes. Anderledes på fle-
re måder: Man har fravalgt den slaviske gen-
nemgang af landets historie ud fra en konge-
række, man har fravalgt de kendte og hyppigt 
brugte perioder, og man har valgt at beskri-
ve landets udvikling gennem en række korte 
fortællinger.

Dermed gør forfatteren stoffet langt mere 
nærværende og vedkommende for vore ele-
ver og kursister.

De meget forskellige fortællinger har yderst 
varierede vinkler og er alle letlæselige, da spro-
get er enkelt uden at være simpelt, og nødven-
dige fagord er tydeligt forklaret, uden at det 
bliver naivt.

Samtidigt kan alle fortællinger læses uaf-
hængigt af hinanden hver for sig.

Bogen er klart struktureret således:
A) 24 Fortællinger om samfundets moder-

nisering fra 1700-tallet til i dag:
1. Det gamle Danmark – og vejen til et mere 

moderne
2. Danmark rykker – fra overgangs- til in-

dustrisamfund
3. Det gennemindustrialiserede Danmark 

– og de forandringer, der fulgte
B) 17 Fortællinger om samfundets moder-

nisering fortalt gennem kultur og demokrati:
1. Stat, kongerige og samfund før nogen hav-

de tænkt på folkestyre
2. Den svære vej ind i demokratiet
3. Folkestyret i forbrugersamfundet
Bogens indeks:
Dette indeks er vældig godt lavet med man-

ge detaljer og begreber. Dette kunne andre for-
lag lære af.

Samtlige historier arbejder aktivt med 
sproget og den levende fortælling. 

Desuden mærker man tydeligt forfatte-
rens ønske om også at forklare de anderledes 

forhold i fortiden, som en nutidig læser må-
ske ikke umiddelbart kan have forudsætnin-
ger for at forstå.

Forlaget anfører, at bogen er tænkt til at 
skulle bygge bro fra folkeskolens ældste trin 
til ungdoms- og voksenuddannelserne. Det-
te mener denne anmelder er for snævert vur-
deret: Bogens anderledes opbygning vil kun-
ne appellere til langt flere elevgrupper på di-
verse niveauer som f.eks. HF, STX, HTX, KVU.

Dette skyldes ikke mindst bogens mange 
særdeles gode fotografier, malerier, valgpla-
kater, reklamer o.l., som stort set alle er forsy-
net med gode og relevante billedtekster. Det er 
bare godt gjort!

Forfatterens store erfaring med bøger og 
undervisning skinner tydeligt igennem - og 
han fortjener megen ros for denne spænden-
de, vedkommende og yderst velgennemarbej-
dede undervisningsbog. Tilsvarende skal forla-
get Columbus nok en gang roses for en aldeles 
glimrende bog –denne gang oven i købet med 
en helt utraditionel opbygning.

Lad os se mere af samme skuffe. Det skyl-
der vi alle vore elever, kursister og studerende.

Ole Founais 

SOCIALPSYKOLOGI. EN INTRODUKTION

Af Rolf Kuschel & Per Schultz Jørgensen. 
Cand. psych. Faezeh Zand bidrager med et 
kapitel om ”Mobning og den passive tilsku-
er. Forlaget Frydenlund. 249 kroner. 
176 sider. 3. Udgave.

    

Første kapitel i bogen er viet til 
et lille stykke faghistorie. Det 
virker som en god ide af flere 
årsager. Det er en invitation til 
bogens emne, socialpsykologi, 
og fungerer som en præcise-
ring og afgrænsning af faget. 

Socialpsykologien tilbyder en selvstændig 
forståelse af menneskets mentale liv i en social 
kontekst. Den henter ganske vist både metoder 
og inspiration fra den almene psykologi og so-
ciologien. I forordet bekender de to hovedfor-
fattere deres faglige udgangspunkt som: ”... at 
mennesket må forstås i en social interaktion 
og ikke isoleret fra (en sådan) kontekst. Vi op-
fatter mennesket som et aktivt individ, der for-
søger at skabe sammenhæng, mening og orden 
i en virkelighed, der er præget af modsætnin-
ger, konflikter, usikkerhed, angst og udvikling”. 
Godt at gøre præmissen klar fra begyndelsen.

Inden yderligere kommentarer må den-
ne anmelder imidlertid forberede læseren på 
en uventet udfordring. Sproget i bogen er rig-
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tig mange steder præget af unødvendig, usjov 
politisk ukorrekthed. Det virker næsten søgt 
og skaber en uheldig afstand til læseren. Den-
ne påstand kræver lidt belæg til forståelse. Et 
par tilfældigt valgte eksempler:

”Charmeoffensiver, er metoder, der er me-
get velafprøvede, og ikke så få kvinder er faldet 
for beregnende og hensynsløse mænd, der med 
falske løfter har franarret dem, ikke blot pen-
ge, men også deres ære” (side 117).  

Og andetsteds:
”Påklædningsfordomme er ret fremtræden-

de blandt unge, hvor piger, der går i mærketøj, 
vurderes som snobbede og selvsikre, hvorimod 
de, der dagen lang går rundt i for store jogging-
bukser, bedømmes som fattige og sociale tabe-
re” (side 87). 

Heldigvis opfordrer forfatterne til diskussi-
on af de enkelte temaer.  Det sker ved, at hvert 
kapitel indledes med tre spørgsmål til overve-
jelse. En inspiration til læseren til at forholde 
sig til indholdet i kapitlet. Enten for sig selv el-
ler i udveksling med holdkammerater. 

Bogens kapitel 13, som handler om at tæn-
ke videnskabeligt, skal især fremhæves, fordi 
dets indhold er umiddelbart nyttigt i arbejde 
med socialpsykologi. Men som både begreber, 
teori, og arbejdsmetoder bliver præsenteret, 
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kan de diskuteres og anvendes i de fleste fagli-
ge sammenhænge. Der er små afsnit om vigtige 
ting som indsamling af viden, opstilling af hy-
poteser, analyse og formidling af materiale. Der 
er sågar opskrift på et lille stykke aktivt forsk-
ning, som de studerende kan kopiere og udføre.

Desværre skyder forfatterne også i det-
te gode kapitel sig selv lidt i foden ved at være 
for lemfældige og rodede med stoffet. Det er 
en skam.  

I bogens 13 kapitler behandles blandt andet: 
Normer og normbrud, social identitet, grup-
peprocesser, mobning og den passive tilskuer.

”Socialpsykologi - en introduktion” afslut-
tes med sider med ordforklaringer, litteratur-
liste og personregister. 

For bogens målgruppe er alle sider af men-
neskelivet – og vores måde at organisere os på 
– formodentlig interessante og relevante. De 
fleste emner berøres, omtales, præsenteres og 
fremlægges i denne bog. Derfor kan den anbe-
fales til studerende.  Men, som det fremgår af 
ovenstående, har Rolf Kuschel og Per Schultz 
Jørgensen desværre arbejdet med ”lidt for løs 
hånd”.  Med andre ord vil det kræve en klar 
struktur og et seriøst tjek af stoffet at bruge 
den i undervisning.

Der er så stof, emner og problemstillinger 
nok til meget læring og mange diskussioner.

Marianne Bindslev

PÆDAGOGIKUM MELLEM TEORI OG PRAKSIS  

– EN BRUGSBOG TIL DE ALMENDIDAKTISKE 

MODULER

Af Steen Beck. Forlaget Frydenlund.  
200 sider. 249 kroner. 

    

”Pædagogikum mellem teori 
og praksis” er en brugsbog. 
Bogen består af fire kapitler, 
hvis emner er: 

•  Sammenhænge og didak-
tiske principper på de al-
mendidaktiske moduler. 

•  Didaktik, dannelse, metoder og lærer-
rollen.

•  Læringsteori
•  Elever, motivation, klasseledelse og digi-

tal dannelse.
Det meste af bogens tekst fremstår tradi-

tionelt ”sort på hvidt”, men en del er dog trykt 
”hvidt på rødt”.  Det er sider med ”empiriske 
cases, som lægger op til analyse og diskussi-
on, bl.a. i forhold til hvordan man kan bruge 
diverse teoretiske forståelser til at forstå den 
komplekse virkelighed” (Forfatterens egen in-
troduktion).

De enkelte kapitler indledes med en præsen-
tation af det tema, som kapitlet omhandler. Tre 
af fire kapitler afrundes desuden med en ræk-
ke spørgsmål. Spørgsmålene er ment som op-
fordring og bidrag til overvejelse ”videre ana-
lyse og personlig afklaring”. 

Forfatteren, Steen Beck, påkalder pædago-
gikums særstatus, i og med at der indgår både 
praktik og teori. En såkaldt ”vekseluddannel-
se”, der stiller særlige krav til læreprocesserne 
på uddannelsen. Dette forhold gælder dog nok 
alle uddannelser i dagens Danmark. Langt mere 
relevant og interessant for sagen er, hvad disse 
særlige krav for eksempel er. Her nævnes:  Hele 
tre didaktiske principper ligger til grund for un-
dervisningen på de almendidaktiske moduler.

Det drejer sig om det teoretiske perspektiv, 
case-perspektivet og aktionslæringsperspekti-
vet. De tre perspektiver præsenteres, forklares 
og gennemgås med tekst, oversigter og skemaer.

Klart og overskueligt bliver læseren guidet 
til forståelse.

I kapitlerne to og tre med fokus på metoder, 
lærerrollen og læringsteori tipper forfatterens 
gode hensigter imidlertid. Som læser bliver man 
stopfodret med alt, alt for mange ord og oprems-
ninger, presset ind i skemaer og huskelister.

Der er banale iagttagelser og påmindelser 
om problemer og forståelser, som man må for-
vente, at kandidatens mange års forudgående 
uddannelse har været omkring.  

Forlaget oplyser, at bogen er skrevet til kan-
didaterne. Det faktum kunne i sig selv give bol-
den op til, at de i pædagogikumforløbet i høj 
grad træder ind på scenen med deres egne er-
faringer, visioner og pædagogiske ønsker for 
fremtiden. For eksempel når emnerne er vel-
kendte som elevernes motivation, problemer 
i en klasse, gruppearbejde, samlæring, som ta-
ges op i denne bog.

Vekselvirkningen i pædagogikum-uddan-
nelsen kunne så opstå ved skift mellem sekven-
ser af traditionel indlæring af pædagogiske teo-
rier til oplysning og forståelse. Denne bog inde-
holder flere udmærkede. Men også tematisering 
af egne/medstuderendes personlige oplevelser 
og erfaringer, refleksion og analyse. Tilsammen 
ren vidensamling, selvstændige overvejelser og 
teorien allerede på uddannelsen.

Den nærværende bog, ”Pædagogikum mel-
lem teori og praksis”, har denne anmelder ingen 
forbehold med hensyn til bogens formål, tema-
er eller gode sigte.  Men den virker ikke forfær-
delig færdig og efterlader reelt kandidaten ”ude 
på dybt vand” på den gode måde. Den frie tan-
ke og imaginær ageren i en ukendt fremtid er jo 
også en markant del af lærerrollen.

Marianne Bindslev 
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For digitale indfødte er de en del af dagligdagen. 
Men hvordan bruges sociale medier til at skabe 
motivation og styrke læringen i undervisningen?  
Og hvordan kan du undgå at komme på usikker 
grund – både professionelt og privat? 

Læs mere her 
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Sociale medier kan bruges til kommunikation med elever 
og kolleger, til research og til at profilere sig selv og sin 
arbejdsplads. Men der er risiko for, at elever kommer for tæt 
på, chefen bliver sur, og at debatter løber løbsk, fordi dine 
kolleger dummer sig, fortæller eksperter, der giver råd om, 
hvordan du styrer uden om fælderne.

FACEBOOK. LINKEDIN. TWITTER. Sådan lyder 
navnene på tre af de mest kendte sociale me-
dier, som tilsammen bruges af millioner af dan-
skere. Næsten alle er på sociale medier. Det bety-
der, at der er et stort potentiale for undervisere.

- Facebook gør det nemmere at organisere og 
samle hold i lukkede grupper. Det er så smart, at 
man kan være med i en gruppe, uden at de an-
dre gruppemedlemmer kan se din personlige 
profil. Du får hurtigt fat i eleverne, og nogle fra 
den yngre generation læser faktisk slet ikke de-
res mail, så sociale medier er en mulighed for at 
komme i kontakt med dem, siger Abelone Glahn, 
der er kommunikationsrådgiver og i en årrække 
har beskæftiget sig med sociale medier.

En anden mulighed ved sociale medier er at 
bruge LinkedIn i researchen til din undervis-

ning. Man kan melde sig ind i diverse grupper, 
hvor folk udveksler viden og erfaringer om læ-
ring, psykologi og mange andre relevante emner. 
Du kan også selv dele ud af din viden på Face-
book og LinkedIn og fortælle om interessante 
aktiviteter på din arbejdsplads. På den måde 
er du med til at reklamere for din arbejdsplads, 
og det kommer længere ud, end man måske lige 
umiddelbart forestiller sig.

- Opslag bliver spredt ud i andres netværk, 
så du bygger på dit netværks netværk, og det er 
ofte stort, siger Abelone Glahn.

Spørgsmålet er så, hvorfor man skulle rekla-
mere for sin arbejdsplads.

- Jo flere, der ved, at et kursus findes, desto 
flere kursister kommer der. På den måde kan man 
medvirke til, at man beholder sit job. Samtidig 

STYR UDEN  
OM FÆLDERNE
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kan man gøre arbejdspladsen interessant for potentielle ansøgere. Det 
kan være med til at give dig nye, gode kolleger, siger Abelone Glahn.

Reklame skal være frivillig

Når man skriver om arbejdspladsen på sin private facebook-profil, be-
væger man sig ind i en gråzone mellem privatliv og job og dermed en 
balancegang mellem forskellige hensyn.

- Profilen tilhører dig selv, og i det øjeblik arbejdsgiveren opfordrer 
til at dele opslag om skolen, er det god idé at holde et personalemøde, 
hvor man diskuterer det. Ledelsen kan ikke pålægge dig det, men man 
kan godt snakke om, hvilken type opslag det vil være godt at dele, hvis 
man har lyst til det, siger Abelone Glahn.

Hvis man vil skrive opslag om skolen, foreslår hun, at man opretter 
en professionel side som supplement til sin personlige profil. På den 
måde kan du skille det personlige og det professionelle.

Det skal man også gøre i forhold til eleverne. Abelone Glahn an-
befaler, at man som udgangspunkt ikke er venner med eleverne. Som 
voksenunderviser kan der dog være gråzoner. Man kan eksempelvis 
kende elever i forvejen, eller man kan blive venner i det virkelige liv.

Også her er det en god løsning at have en professionel side.
- Så kan man fortælle elever, der sender venneanmodninger, at man 

gerne vil kommunikere med dem, men ikke på den personlige profil. På 
skolerne vil det være en god ide med en politik på området, for mange 
har svært ved at afvise elever. Det er bedre, hvis der er regler, siger Abe-
lone Glahn og giver endnu et argument for at overveje, om man har lyst 
til at kommunikere med eleverne på sociale medier.

- Du får mærkbart mere at vide om eleverne, hvis I er venner på 
Facebook. Du kan se, hvad de foretager sig, og der skal man huske, at 
den skærpede underretningspligt også gælder, hvis man har fået op-
lysninger gennem de sociale medier, siger hun.

Bevar dit professionelle jeg 

Og så er der kollegerne. For selv om du opfører dig professionelt, er der 
stor forskel på, hvilke grænser man har på nettet. Skriver en kollega 
på en uprofessionel måde i en tråd, hvor der bliver talt negativt om ar-
bejdspladsen, skal du træde varsomt.

- Man skal passe på med sjove bemærkninger og i det hele taget med 
at køre med på en useriøs snak om arbejdspladsen. Det drejer sig ikke 
om ytringsfrihed, men om loyalitetsforpligtigelsen, og det er set gang 

TEMA: #SOCIALE MEDIER 

på gang, at medarbejdere er kommet i klemme, siger 
Abelone Glahn.

Det betyder dog ikke, at du ikke må ytre dig kri-
tisk på sociale medier, fortæller Helle Hjorth Bentz, 
der er advokat hos FTF.

- Reglerne er de samme for offentligt ansatte, uan-
set hvor man ytrer sig. Det er i princippet ligegyldigt, 
om det er et læserbrev eller på Facebook. Man kan frit 
ytre sig, men man skal tage hensyn til de få begræns-
ninger, som gælder. Det er for eksempel tavsheds- og 
loyalitetspligten, siger hun.

 
Gå efter bolden

Helle Hjorth Bentz råder generelt til, at man går ef-
ter bolden i stedet for manden.

- Vil man ytre kritik af forhold vedrørende ens ar-
bejdsplads eller arbejdsområde, skal man være saglig 
og faglig. Så er der også større mulighed for at komme 
igennem med sine argumenter. Generelt kan det an-
befales, at man bruger sin ytringsfrihed til at påpege 
generelle forhold og vilkår på arbejdspladsen i stedet 
for at kritisere sin leder, siger hun.

Der findes ledere i det offentlige, som har svært 
ved at acceptere, at medarbejdere hænger det be-
skidte vasketøj til tørre.

- Det er de dog nødt til at acceptere, for holder man 
sig inden for reglerne, må man gerne ytre sig, siger 
Helle Hjorth Bentz.

Advokaten understreger, at uanset hvor få ven-
ner man har på Facebook, kan en statusopdatering 
hurtigt spredes og dermed blive kendt i en langt bre-
dere kreds.

- Der skal kun få delinger og likes til for at komme 
ud til mange andre. Så er man ude med et kritisk op-
slag om forhold vedrørende ens arbejdsplads eller ar-
bejdsområde, kan det nogle gange være en god idé at 
virkelighedsteste opslaget - og måske endda sove på 
det - inden man trykker på knappen og offentliggør 
kritikken, siger Helle Hjorth Bentz. •

”Så kan man fortælle 
eleverne, at man gerne vil 
kommunikere med dem. Men 
ikke på den personlige profil.
ABELONE GLAHN, KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER 
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POLITIKERE, SKUESPILLERE, EKSPERTER i hi-
storie og meningsdannere. Sådan lyder nogle 

eksempler på personer, der på den ene el-
ler anden måde er blevet involveret i un-
dervisningen i dansk som andetsprog og 
samfundsfag på VUC i Lyngby. Fælles 
for dem er, at kontakten mellem dem og 

skolen er skabt af underviser Maria Bjørn 
gennem sociale medier.

Det skete for eksempel, da Maria Bjørn 
havde transskriberet en monolog, hvor skue-
spiller Rasmus Botoft, der er kendt fra komi-
kerduoen Rytteriet, spillede karakteren Ra-
sul, som taler et noget gebrokkent dansk. Kur-
sisterne rettede teksten rent sprogligt, men 
havde også en række spørgsmål om karakte-
ren og skuespilleren. Spørgsmålene blev til 
en opgave om at skrive et brev med spørgs-
målene, og Maria Bjørn fandt Rasmus Botoft 
på Facebook og spurgte, om de måtte sende 
brevene til ham.

- Han svarede, at han ikke bor så langt fra 
skolen, og at han kunne komme forbi en dag. 
Han var her i to en halv time og svarede på 
kursisternes spørgsmål og fortalte om sin 
karriere, fortæller Maria Bjørn.

Rasmus Botoft er kun et af mindst 16 ek-
sempler på, at kommunikation via sociale me-
dier har ført folk fra omverdenen ind i klasse-
lokalerne på VUC Lyngby eller kursisterne 
ud i omverdenen.

Da kursisterne arbejdede med et tema om, 
hvordan man kommer i Folketinget i Dan-
mark, inviterede Uffe Elbæk og Ulla Sand-

Maria Bjørn er underviser på VUC Lyngby og aktiv på sociale 
medier, hvor hun blandt andet skriver om uddannelsespolitik. 
Gennem sociale medier skaber hun også kontakt til interessante 
mennesker, der optræder som gæstelærere eller på andre måder 
kommunikerer med kursisterne.

  Her finder du 
debatter om 
uddannelse på Twitter

•  Alle kan oprette en kon-
to på Twitter. Hvis man vil 
følge eller blande sig i et be-
stemt emne, skal man søge 
på ’hashtags’, som har dette 
tegn: # efterfulgt af en be-
skrivelse. 

•  Det kan for eksempel være 
#uddpol, #skolechat, #læ-
rerliv, #EUD, #VUC, #pro-
duktionsskole, #arbejde og 
#dkpol.

•  Hvis man søger på # plus en 
beskrivelse, er det som at 
søge efter et specifikt emne 
i en database. ?? Du får de 
tweets frem i kronologisk 
rækkefølge, som netop pas-
ser har fået dette #. 

TWITTER LUKKER 
VERDEN IND I 
KLASSELOKALET

TEMA: #SOCIALE MEDIER 
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bæk fra Alternativet for eksempel holdet ind 
på Uffe Elbæks kontor på Christiansborg til 
en snak. Det foregik netop, da Alternativet 
endnu var ved at skaffe vælgererklæringer 
til at blive opstillingsberettiget.

En anden gang efterlyste Maria Bjørn på 
Twitter en ekspert i H. C. Andersen, hvilket 
fik Ove Christensen fra UC Sjælland til at 
komme og holde et oplæg om romantikken 
og den verdenskendte forfatter.

- Jeg bruger det til at åbne døren både ud 
og ind ad klasselokalet. Virkeligheden kom-
mer ind i klasseværelset gennem de kontak-
ter, jeg skaber via de sociale medier, og kursi-
sterne oplever at blive mødt og taget seriøst, 
når en folketingspolitiker eller sangerinde til-
føjer dem som ven på Facebook og sender dem 
hilsner. På den måde er brugen og inddragel-
sen af de sociale medier i undervisningen med 
til at skærpe kursisternes sproglige, digitale 
og politiske bevidsthed, siger Maria Bjørn.

Skriver om uddannelse

På Maria Bjørns Twitterkonto fremgår det, at 
hun har skrevet omkring 7.000 tweets. Em-
nerne varierer, men uddannelse er et gen-
nemgående tema.

- På Twitter ytrer jeg mig som almindelig 
borger i et demokrati og som lærer på et VUC. 
Det fag- og uddannelsespolitiske ligger mit 
hjerte nært, og som VUC-lærer bliver vi me-
get påvirket af, hvad der foregår politisk. For 
eksempel har både erhvervsuddannelsesre-
formen og kontanthjælpsreformen betydning 
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for, hvilke kursister vi har. Når jeg oplever, at det, der bliver sagt i offentlighe-
den om VUC, ikke rimer på virkeligheden, synes jeg, at det er en demokratisk 
pligt at ytre sig. Vi lærere og vejledere er jo eksperter i den VUC-virkelighed, 
som blandt andre politikerne ytrer sig om, siger hun.

Som underviser i dansk som andetsprog prøver hun også nogle gange at 
give sine kursister en stemme i offentligheden.

- Er der et tema, som bliver diskuteret i Danmark, er det udlændinge, og de 
bliver ofte set som én stor klump. Det prøver jeg at nuancere, fortæller Ma-
ria Bjørn og understreger, at hun aldrig skriver noget om nogen, uden at hun 
har spurgt dem først.

Begyndte med lockouten

Maria Bjørn begyndte for alvor at ytre sig på sociale medier op til lockouten af 
lærerne i 2013. Det foregik på Facebook, primært fordi det var der, andre ud-
trykte deres meninger. I dag deltager hun sjældent i diskussioner på Facebook. 

- Der er for meget usaglig støj, og så ved man reelt ikke altid, hvem man 
kommunikerer med på Facebook. Twitter er langt mindre belastet af den 
usaglige støj, siger hun.

Selv om det er mere lødigt, hvad der foregår på Twitter, er mediet også langt 
mindre end Facebook, så hvis man vil ud til mange mennesker med sine hold-
ninger, kunne det være et problem. Det bekymrer dog ikke Maria Bjørn, da de 
meningsdannere og politikere, der reelt har indflydelse på rammerne og vir-
keligheden på VUC, er på Twitter, så hun kan komme i kontakt med dem der.  

Ord bliver fejltolket

Maria Bjørn får ikke mange kommentarer på lærerværelset om, hvad hun 
skriver på Twitter, og i cyberspace møder hun primært positive mennesker. 
Alligevel er hun bevidst om, at ikke alle er lige vilde med hendes ytringer.

- Det er aldrig omkostningsfrit at stikke næsen frem. Jeg har på ingen måde 
fået reprimander, men jeg har da fået at vide af ledelsen på skolen, at de er klar 
over, at jeg er aktiv på de sociale medier. Og der er da sikkert folk rundt om-
kring, som synes, at jeg skulle tie lidt mere stille, siger underviseren.

Det får ikke Maria Bjørn til at overveje at stoppe, men hun sørger for at 
bruge de sociale medier med omtanke.

- Jeg bruger min sunde fornuft og kunne for eksempel aldrig finde på at 
hænge nogen ud. Samtidig forsøger jeg at bruge humor og sige noget af det, 
der ikke bliver sagt i den offentlige debat.

Et tweet bliver dog ikke altid forstået, præcis som Maria Bjørn mente det, 
da hun skrev det.

- Noget af det svære er, at det skrevne ord kan læses forskelligt, og der kan 
tolkes forskellige hensigter ind i det, man skriver. Man kan for eksempel blive 
tillagt holdninger, man ikke har, siger VUC-læreren og tilføjer, at holdninger 
i sig selv også kan være kontroversielle.

- Når man giver udtryk for sin holdning, giver man i en vis grad også udtryk 
for sin politiske holdning. Det er langt fra alle, der synes, at man bør gøre det 
som lærer, men det synes jeg ikke, lærere skal lade være med. Det er en pro-
blematik, der altid har været der, specielt når man som jeg underviser i sam-
fundsfag, og jeg er bevidst om og går meget op i, at kursisterne altid hører om 
emnerne fra forskellige vinkler, siger hun.

Maria Bjørn håber, at andre VUC-lærere vil kaste sig ud i at give input til 
debatten Twitter.

- Der er ikke mange ”almindelige” danskere, der ved, hvad AVU, FVU og OBU 
er for nogle størrelser. Vores kursistgruppe og VUC-området har brug for nogle 
stemmer, der gør opmærksom på, hvilke opgaver vi løfter på VUC, siger hun. •

Mumletekst man kan fremad se, at de har 
været udset til at læse, at der skal dannes 
par af ligheder. Dermed kan der a
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DEN DAG VAR der lidt ekstra uro i timen på Hotel- og Re-
staurantskolen. Men ellers lagde Olivier Le Lay ikke mærke 
til noget særligt, da han for cirka to år siden underviste et 
hold på grundforløbet med omkring 20 elever, der – når de 
er uddannede – bliver kokke, smørrebrødsjomfruer og ca-
tere. En uges tid senere fandt han dog ud af, at der var fore-
gået noget specielt. 

Nogen havde filmet ham, mens han underviste, og bag-
efter var filmen lagt på Facebook og Twitter. Faglære-

ren gør ikke noget på filmen, der ikke tåler dagens lys. 
Han underviser og gestikulerer måske lidt voldsomt 
i klippet, der varer to til tre minutter, fortæller han. 
Alligevel var det en ubehagelig oplevelse. 

- Jeg var både chokeret og vred. Det er ikke ok, at 
der pludselig ligger en film med mig ude i offentlig-

heden, uden at jeg selv ved noget om det. Jeg blev sat i 
en uventet og ubehagelig situation, uden at jeg kunne gøre 
særlig meget ved det. Man kan ikke styre det, når noget 
først ligger på nettet, siger faglæreren.

Forbud mod telefoner

Olivier Le Lay fik støtte fra sine kolleger, der også ople-
vede hændelsen som grænseoverskridende. Det kneb mere 
med ledelsen.

- Jeg gik til ledelsen og forklarede, hvad der var sket, og 
at jeg gerne ville finde ud af, hvem der havde gjort det. Min 
leder var selvfølgelig lidt chokeret og sur, da jeg fortalt om 
episoden, men der var ikke ret meget at gøre, hvis man ikke 
kunne bevise, hvilke elever, der optog med mobil i klassen.  
Min leder gjorde ikke noget, så skulle jeg finde ud af noget, 
måtte jeg gøre det selv, fortæller han.

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

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

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 · 8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 · 1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 70 10 00 18. 

Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    

Olivier Le Lay blev filmet, mens 
han underviste, og filmen blev lagt 
på Facebook og Twitter. Han fandt 
aldrig ud af, hvem der gjorde det, 
men opfordrer til, at man som lærer 
gør sig klart, hvad eleverne må 
bruge de sociale medier til, og 
hvad de ikke må.

UNDERVISER BLEV FILMET  
OG SMIDT PÅ FACEBOOK
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3.500.000

1.100.000

Facebook 

LinkedIn

DANSKERE PÅ  
SOCIALE MEDIER
Så mange danskere var i løbet af en måned på de sociale medier. 
Tallene er fra 2015.

TEMA: #SOCIALE MEDIER 



UNDERVISERE KAN BLIVE bagtalt i lukkede grupper, de kan blive chi-
kaneret åbenlyst, og så kan de pludselig se sig selv på fotos eller vide-
oer, de ikke vidste fandtes. 

De sociale medier og mobiltelefonernes kameraer er en cocktail, 
som har gjort det let at chikanere andre mennesker. Det sker også for 
undervisere, fortæller Abelone Glahn, der er kommunikationsråd-
giver og som også har specialiseret sig i beskyttelse mod arbejdsre-
lateret digital chikane. I sit arbejde er hun blandt andet stødt på en 
lærer i en grundskole, der fik øgenavne og blev gjort til grin af såvel 

elever som forældre på Facebook, fordi hun var vikar for en meget 
populær lærer og ikke faldt i elevernes smag. Det er dog ikke kun 

skrevne ord, der kan ramme undervisere. 
- Lærere kan blive optaget med mobiltelefoner, hvor de morer sig på 

en studietur eller i andre situationer, som de måske ikke har lyst til, 
at andre skal se, selvom de ikke har gjort noget forkert. Ifølge loven er 
der ikke noget til hinder for, at elever filmer, men de må ikke lægge det 
ud på nettet, for så bryder de persondataloven, siger Abelone Glahn.

Gem hurtigt beviset 

Oplever man chikane, er det vigtigt, at man som det første sikrer beviset. 
- Tag et screenshot. Hvis du ikke ved, hvordan du gør det, så tag et 

billede af computerskærmen. Det skal du gøre, inden du viser det til 
kolleger eller lukker det ned, fordi du ikke gider se på det. Et billede 
eller negativ omtale kan nemlig hurtigt blive fjernet, så det er langt 
fra sikkert, at du kan finde det igen, siger Abelone Glahn.

Hun understreger, at det er vigtigt at sikre beviser og gemme dem, 
også selvom man umiddelbart tænker, at den enkelte episode måske 
er ubehagelig, men ikke værre end, at man kommer over det.

- Hvis man nu knækker sammen den 30. gang, det sker, og det bli-
ver en arbejdsmiljøsag, vil man blive spurgt, om man kan bevise de 
29 andre gange, det er sket, siger Abelone Glahn, der opfordrer til, at 
man på arbejdspladsen i fællesskab tager stilling til, hvad man gør 
i den type situationer. 

Lovgivningen skærpes 

Her er der hjælp at hente i lovgivningen. I 2016  blev det præciseret i 
arbejdsmiljøloven, at arbejdspladsen skal beskytte medarbejderne 
mod chikane. Det gælder også på nettet i fritiden.

- Nogle arbejdspladser prøver at beskytte medarbejderne ved at 
give dem en telefon til arbejde og én til fritiden. Andre steder må man 
kun tjekke arbejdsmail i arbejdstiden, fortæller Abelone Glahn. •

Han spurgte klassen, om de ville fortælle, hvad 
der var sket, men det fik han ikke meget ud af.

? - De sagde ikke noget. Men hvis de synes, det 
er ok at gøre den slags, hvorfor siger de så ikke no-
get, spørger Olivier Le Lay.

Faglæreren kom aldrig videre i sagen, men som 
en direkte konsekvens af hændelsen har han for-
budt sine elever at bruge mobiltelefoner i timerne. 
Det har skabt lidt forvirring, fordi nogle elever har 
klaget over, at de ikke må bruge telefonen i timerne. 
Indtil videre holder han dog fast ved, at telefonerne 
bliver i tasken.

Efter den negative oplevelse opfordrer Olivier 
Le Lay til, at skoler og undervisere gør sig klart, 
hvad de mener er i orden på de sociale medier, 
og hvad der ikke er.

- Jeg tror ikke, vi kan gardere os mod den slags 
i vores fag, og jeg tror heller ikke, at eleverne, der 
gør det, forstår konsekvenserne. Havde vi fundet 
ud af hvem, der havde gjort det, risikererede ved-
kommende at blive smidt ud af skolen. Man er nødt 
til at spørge sig selv, hvor man sætter grænsen. No-
gen siger, at det bare er moderne og sjovt uden at 
tænke på, hvad konsekvenserne er, siger han.

En kollega på skolen har været udsat for noget 
lignende, og det er åbenlyst, at det også kan foregå 
eleverne imellem, mener Olivier Le lay.

- De seneste år har man snakket meget om at 
modarbejde mobning, og det her er en del af det. 
Det skal man tage seriøst, siger faglæreren fra Ho-
tel- og Restaurantskolen. •

BESKYT DIG MOD  
DIGITAL CHIKANE
Sociale medier har gjort det lettere at 
chikanere personer, man ikke kan lide 
eller er uenig med. Det sker også for lærere. 
Arbejdspladsen har pligt til at beskytte 
mod chikane. Det gælder også i fritiden.

890.000
Snapchat

770.000
 Instagram

570.000
 Twitter

240.000
 Pinterest
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STORE MULIGHEDER FOR at involvere 
de unge. Risiko for at bryde skillelin-
jer mellem det professionelle og det 
private. Sådan lyder den forsimplede 

udgave af, hvilke fordele og ulemper 
der er ved at bruge sociale medier på en 

skole, fortæller Tomek Wason, der som in-
formationsmedarbejder på Randers Ungdoms-
skole aktivt bruger Facebook til at kommuni-
kere med de unge.

- Det er et fremragende værktøj til at få de 
unge til at ytre sig og være en del af det, vi gør, 
siger han. 

Faktisk får medarbejderne ofte flere for-
skellige reaktioner fra de unge via sociale me-
dier, end når de møder dem ansigt til ansigt.

- Bolden bliver i højere grad kastet over til 
dem. Der er en tendens til, at de interagerer 
mere, når det foregår på sociale medier, end 
hvis vi samler dem og spørger dem om no-
get. Samler vi 50 unge, er det nogle gange re-
elt tre af dem, der siger noget. På Facebook er 
det flere, fortæller han.

Tomek Wason prøver også at engagere de 
unge i, hvilket billede han som informations-
medarbejder tegner af skolen udadtil. 

- Jeg laver for eksempel små reklame-
film til Facebook, og det inddrager jeg 
dem i. De er brugerne, og det er vigtigt, 
at det er deres billede, der bliver vist 
frem i stedet for mit, siger han.

Underviserne på Randers Ungdomsskole 
har ikke i professionel sammenhæng haft ube-
hagelige oplevelser på de sociale medier. Det 
hænger måske sammen med, at de ikke bruger 
deres private profiler, vurderer Tomek Wason. 
I stedet opretter skolen ret upersonlige profes-
sionelle profiler til at styre grupper og komme 
med meddelelser fra ungdomsskolen.

Ti forskellige politikker

Skolen i Randers har ikke en decideret politik 
for brug af sociale medier. Det er anderledes 
på produktionsskolen Gøglerskolen i Aarhus, 
hvor man har hele ti forskellige, oplyser for-
stander P. C. Asmussen. Pointen er, at skolen 
har ti værksteder, som reglerne skal passe til.

- Vi har en medielinje, hvor smartphones 
bliver brugt aktivt som arbejdsredskab. Her 
indgår telefonen og sociale medier naturligt. 
På vores tekstillinje er det derimod et forstyr-
rende element, så derfor afleverer eleverne te-
lefonen, når de møder om morgenen og får den 
igen, når de skal spise frokost. Vi laver ikke reg-
lerne ud fra en moralsk betragtning, men ud 
fra, om det giver mening eller ikke giver me-

ning, siger han.
For lærernes vedkommende er 

der en regel om, at de ikke er ven-
ner med eleverne på Facebook.

- Vi skelner mellem at være 
personlig og at være privat. Det 

SKOLERNE 
BRUGER SOCIALE 
MEDIER AKTIVT

Sund fornuft er det mest brugte redskab, når skolerne 
håndterer de sociale medier. Der er regler om, at lærerne 
skal adskille det professionelle og det private liv på 
Facebook. Samtidig bliver de sociale medier blandt andet 
brugt til at involvere de unge i beslutninger, fortæller 
forstandere og kommunikationsmedarbejdere.
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gælder også på Facebook, hvor det er for privat at 
være venner med eleverne, siger P.C. Asmussen.

Gøglerskolen har en profil på Facebook, der 
blandt bliver brugt til at holde kontakten med tid-
ligere elever og at promovere skolens aktiviteter.

Generelt har den aarhusianske produktions-
skole oplevet meget få problemer med de sociale 
medier.

- Det var lidt et forstyrrende element, da vi 
havde slappere regler end nu, og så har en enkelt 
gæstelærer overset det med, at lærerne ikke skal 
være venner med elever på facebook. Det er vist 
det, siger P. C. Asmussen.

Lægger ikke billeder på Facebook

Kalundborgegnens Produktionsskole bruger også 
sociale medier til at promovere skolen. Der kom-
mer jævnligt nyheder på skolens facebookside, 
hvor elever blandt andet fortæller om aktivite-
terne i de forskellige værksteder.

- For eksempel har en elev på vores sportslinje 
haft et GoPro-kamera på sig, der filmede, hvad de 
lavede den dag. Det blev brugt på Facebook, for-
tæller viceforstander Tina Morgen.

Skolen har ikke en politik for sociale medier, 
men emnet bliver taget op.

- De ansatte har alle en arbejdstelefon, som 
også kan gå på Facebook, men de gør det ikke i 
arbejdstiden. Samtidig har vi talt om, at de ikke 
skal være venner med eleverne, fortæller Tina 
Morgen, der generelt har oplevet få problemer 
med sociale medier.

- Vi siger til eleverne, at vi forventer, at de 
bruger telefonen fornuftigt. Eleverne ved, at 
når man går her på skolen, skal man ikke 
tage billeder af hinanden i uheldige situati-
oner og lægge dem på Facebook, siger hun.

Tina Morgen har været ansat på skolen i 
tre et halvt år, og enkelte gange er unge kom-
met til hende, fordi en anden elev har skrevet om 
ham eller hende på Facebook.

- Det er sket uden for skolen, men så har vi taget 
en snak med dem om det, fortæller hun. Samme 
strategi er blevet brugt de gange, nogen har skre-
vet noget grimt om skolen.

- Vi har skrevet til dem, at vi gerne vil kontak-
tes, så vi kan tage en dialog. Så har vi snakket om 
tingene, siger viceforstanderen. •
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 ”DET TAGER TID 
AT VÆNNE SIG 
TIL DEN NYE 
LÆRERROLLE”
Kan digitale værktøjer bruges til at lægge de små nicheuddannelser 
på erhvervsskolerne sammen uden at give køb på kvaliteten, elevernes 
behov og antallet af lærere? Det er ledere og lærere på erhvervsskolen 
CELF på Falster i gang med at finde ud af. Faglærer Nikolaj Persson er 
forsøgsperson og frontløber – og to forskere følger med på sidelinjen. 
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DER STÅR ET stativ med en iPad i under-
visningslokalet på den forskudte første-
sal i bådmekanikerværkstedet på Hol-
ger Brodthagensvej i Nykøbing Falster. 
Her kan faglærer Nikolaj Persson op-
tage sig selv, mens han underviser. Bag-
efter kan han se, hvornår han bliver lidt 
lang i spyttet, eller hvornår eleverne be-
gynder at gabe. Det lærer han af. Men ele-
verne kan også bruge filmen til at se og 
høre hans lektion igen. Og igen. Og igen. 
Hvis det er nødvendigt.

Nikolaj Persson er frontløber for et ud-
viklingsprojekt, der så småt er sat i gang 
på erhvervsskolen CELF. Her slås man 
ligesom på andre erhvervsskoler med for 
få elever, for små hold på især nichelin-
jerne, for stort et frafald og for få penge 
til at gøre noget ved det. 

- Det tager lige lidt tid at vænne sig til 
den nye lærerrolle. Og når man har filmet 
noget, må man bare acceptere, at det ikke 
bliver en Rolls Royce første gang. Men 
så bruger man det og kan finpudse hen 
ad vejen. Man skal bare i gang, siger Ni-
kolaj Persson.

Han erkender, at det er grænseover-
skridende at være ”filmstjerne”, men også 
meget lærerigt. Optagelserne skal i sidste 
ende hjælpe ham og siden hans kolleger til 
at levere en bedre undervisning, der i hø-
jere grad begejstrer, motiverer og holder 
eleverne fast – uden at det bliver dyrere. 

Tæt samspil skal sikre viden bruges   

CELF har imidlertid valgt at bruge KUSK-
projektet som en løftestang til at højne ni-
veauet, holde på eleverne og forhåbentlig 
det samme antal lærere som før. KUSK er 
en forkortelse af ”kulturforandring på er-
hvervsuddannelser via strategisk kom-
petenceløft”.  Her er fokus på, om et tæt 
samarbejde mellem ledere og lærere om 
en helt konkret opgave som her en digi-
talisering af undervisningsopgaver i hø-
jere grad betyder, at viden og efteruddan-
nelse rent faktisk bliver brugt i hverdagen.

Nikolaj Persson er valgt til i første om-
gang at være dén, der løfter stangen ved 
i lille skala at gøre sit undervisningsma-

A F  D O R T H E  P L E C H I N G E R  

F OTO :  M I K K E L  Ø S T E R G A A R D

  Om KUSK 

•  KUSK står for Kulturforandring på er-
hvervsuddannelserne via Strategisk 
Kompetenceudvikling. Det skal under-
søge, om man kan skabe en forandring i 
kulturen på en skole, hvis ledere og læ-
rere går sammen om et praktisk projekt, 
så efteruddannelse i højere grad bliver 
omsat til praksis. Forskere fra Nationalt 
Center for Erhvervspædagogik, NCE, 
bidrager, følger med og skriver i sidste 
ende forskningsrapport om projektet.

•  Projektet ventes afsluttet sommeren 
2018. Erfaringer og resultater skal spre-
des til hele erhvervsskoleområdet.

•  Projektet sker i et samarbejde mellem 
Handelsskolernes Lærerforening, Dan-
mark Lærerforening, Danske SOSU-
skoler, Danske Erhvervsskoler og Ud-
dannelsesforbundet.

•  Pengene kommer fra midlerne i FUSA 
(Fonden til udvikling af statens arbejds-
pladser), der er blevet afsat ved overens-
komstforhandlingerne mellem Finans-
ministeriet og Centralorganisationer-
nes Fællesudvalg (CFU).  

•  Oprindeligt var seks erhvervsskoler 
med. Én af dem er sprunget fra den prak-
tiske del, men følger med på sidelinjen. 

teriale fra bådmekanikerlinjen digitalt 
og lægge det op på skolens elektroniske 
platform CiP (CELF i Praxis), så de an-
dre speciallærere kan bruge materialet, 
hvor det giver mening. I større skala vil 
man nemlig slå de tre små nicheuddan-
nelser – båd-, motorcykel og cykelmeka-
nikerlinjen – sammen og lave en turnus-
ordning for de tre speciallærere på ud-
dannelserne, så to på skift underviser 
eller samlæser elever fra alle tre hold, 
mens en af lærerne imens kan stå for ud-
viklingsopgaver. 

Underviser på tværs af linjer 

KUSK-projektet følges tæt af forskere fra 
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 
NCE, som skal være med til at få spredt 
den viden, der opsamles. Projektet føl-
ges også på alle niveauer i skolen, da der 
ikke hersker nogen tvivl om, at det er en 
model, der med tiden er tænkt spredt ud 
i stor skala til hele skolen. 

Nikolaj Persson siger selv med et lidt 
ironisk smil, at det er meningen, at han 
som forsøgspersonen skal blive så be-
gejstret af projektet, at han ”begynder at 
gå og smile på gangen og vise overskud”:

- Og så skal det smitte de andre.
Men selv om det er skolens og ikke hans 

og lærernes valg, at alt undervisningsma-

Nikolaj Persson har forsøgt at skabe et miljø på skolen, der ligger så tæt som muligt på et 
’rigtigt’ værkstedsmiljø.
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Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du få en lønkonto med 
hele 5% i rente. Det er Danmarks højeste rente og betyder, at du  
får mere ud af dine penge. 

LSBprivat®Løn giver dig 5% i rente på de første 50.000 kr. Og ja,  
så er der 0% på resten. Du skal ikke betale nogen gebyrer for at 

have en lønkonto i Lån & Spar. 

 
Sådan får du 5% på din lønkonto – Danmarks højeste rente   

 Du skal være medlem af Uddannelsesforbundet – og have  
afsluttet din uddannelse.

 Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er 
en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal 
kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

	 Du	behøver	ikke	i	første	omgang	at	flytte	dit	eksisterende	 
realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal  
for midles gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

Ku’ det ikke være skønt at  
få lidt mere ud af dine penge? 

Ring til Lån & Spar: 3378 1965
eller book møde på:  
lsb.dk/uddannelsesforbundet

Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til  
os direkte på 3378 1965 – eller gå på  
lsb.dk/uddannelsesforbundet og vælg  
’book møde’, så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880.  
Vi har altid sørget for, at helt almindelige  
mennesker kan gøre bankforretninger på  
ordentlige betingelser. 

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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TILLIDS
REPRÆSENTANTEN
KENT WESTER GAARD NIELSEN, der er medlem 
af styregruppen for KUSK, er helt overordnet 
ret begejstret for projektet. 

- Det er spændende, nyt og anderledes, fordi 
det går ind og laver om på vores hverdag, ven-
der tingene på hovedet og stiller nogle spørgs-
mål, der ind imellem er ubehagelige, men som 
er med til at drive én fremad, siger han. 

KUSK-projektet betyder også, at man får 
lov til at udvikle – noget, som man måske el-
lers ikke altid har tid til og mulighed for. Man 
får lidt sparring og bliver kigget over skulde-
ren af forskerne på NCE:

- Og ud fra det perspektiv synes jeg, at det er 
fint. Vi vil gerne væk fra den almindelige tavle-
undervisning og prøve noget nyt – eleverne æn-
drer sig hele tiden, siger han.

Der kører også en anden dagsorden i forhold 
til skolens økonomi, der betyder, at ledelsen er 
ret interesseret i at komme hurtigst muligt i 
gang med en fuld digital implementering af alle 
lærematerialer til skolens digitale platform, 
forklarer Kent Westergaard Nielsen. Og her 
er han nervøs for, om man går for hurtigt frem:

- KUSK er et pilotprojekt, der skal sprede sig 
via knopskydning i den hastighed, der passer 
til. Vi skal gøre det ordentligt og drage nogle 
erfaringer af det i stedet for at kaste os hoved-
kulds ud i en fuld implementering, før vi ved, 
om det er en god idé: Lade det være i det små og 
så lade det sprede sig ud. 

teriale skal lægges op på CiP’en, begynder noget af det faktisk at give 
god mening for ham.

- For hvorfor skal jeg kun lære mine bådmekaniker-elever om kar-
buratorer og min kollega Peter kun sine om tændingsmaterialer til 
motorcykler, når begge grupper af elever har brug for den samme vi-
den og kan bruge det samme materiale? Så her kan vi deles om opga-
ven, siger han.  

Film hitter blandt elever 

Vi går ned ad trapperne til bådmekaniker-værkstedet, som Nikolaj 
Persson selv har bygget op som et virkelighedsnært undervisningsmiljø. 

- Eleverne skal mærke en stemning, der har noget at gøre med de-
res sædvanlige arbejdsmiljø, forklarer han om omgivelserne, der dels 
lugter tæt af olie og diesel, dels har gamle og nye både stående samt 
motorer, relæer og andet gods for motor-feinschmeckere at øve sig på. 

Det er især de unge mænd, der har det bedre med en skruetræk-
ker end en blyant i hånden, der går på uddannelsen. Mange af dem 
var nærmest lettede, da Persson introducerede dem til den nye elek-
troniske læringsplatform og de digitale opgaver. De fandt ud af, at de 
kunne indspille en film af få minutters varighed i stedet for at skrive 
en fire siders rapport om en opgave:

- Og det tog de til sig lige med det samme, siger han.
Nikolaj Persson har også erfaret, at de faktisk lærer rigtig meget 

af det. De tænker meget over opgaven, inden de filmer, og står gerne 
sammen to og to, hvor den ene forklarer over for sin makker, som fil-
mer – og omvendt. De er faktisk begyndt at gå så meget op i at gøre det 
ordentligt, at de først skriver et manus i hånden med de ord, de vil sige 
foran kameraet. Med tiden er planen også, at de vil lave et filmrum med 
pc’er, hvor eleverne kan gå ind at redigere deres film mere professionelt:

- For nu begynder de at blive lidt selvkritiske. Det må gerne være 
lækkert, og vi har forskellige programmer, som de og jeg kan bruge.

Faktisk er Nikolaj Persson selv blevet så grebet af at arbejde med 
de digitale medier under tæt supervision af en pædagogisk it-konsu-
lent, at han vitterligt er begyndt at smitte sine kolleger. I hvert fald 
kunne uddannelseschef Claus Petersen notere, at da der i november 
var møde i PLF – det Professionelle LæringsFællesskab – hvor Niko-
laj Persson fortalte om sit projekt, blev flere af lærerne helt ”tændte” 
og sad efter mødet og nørdede videre digitalt:

- Og dem, der havde problemer med it, kom helt åbent og sagde det. 
Så jeg synes egentlig, at det var en kanon chance for at komme videre 
og dele det her, siger Claus Petersen. 

Faglæreren skal forblive ekspert 

Nikolaj Persson har nærmest kun én betænkelighed. Det er om læ-
rernes ekspertviden forsvinder ved en sammenlægning af holdene:

- Jeg er bange for, om uddannelsen bliver for bred, hvis man vil lave 
et fælles undervisningsmiljø med et miks af motorcykel, båd og cykel. 
Eleverne går jo på den linje, der interesserer dem. Og jeg er specialist 
inden for båd, min ene kollega i motorcykler og den anden i cykler, så 
hvordan vil eleverne opleve, at deres speciallærer ikke er der, fordi 
han er i gang med at udvikle, når de har et spørgsmål, som de to an-
dre lærere ikke kan svare på? Kan eleven leve med at få at vide, at ”du 
må lige vente med et svar til i morgen”? Den del er jeg lidt spændt på 
at se hvordan vil udvikle sig.  
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ELEVERNE
20-ÅRIGE EMIL B. CHRISTENSEN fra Karup uden for Silkeborg bor på det 
nærliggende skolehjem, mens han tager Hovedforløb 2. Han har prak-
tikplads på Bluebay Marine i Silkeborg og har en drøm om at starte sit 
eget, inden han bliver 25 år. Lige nu demonstrerer han for journalisten, 
hvordan eleverne arbejder med de digitale læremidler. Der er en opgave 
om skillerelæet med forskellige underopgaver, som de alle skal lave en 
video om for at løse:

- Når vi har lavet opgaven, får vi adgang til YouTube, hvor vi uploader 
den og lægger den ind i CiP’en, hvor Nikolaj går ind og godkender den. 
Det er sådan set meget enkelt…

Er det ikke lidt grænseoverskridende, at andre kan gå ind at se opga-
ven på YouTube?

- Nej, for vi kan lave den unlistet, så det kun er dig selv, der kan se det 

Nicolaj Jørgensen og Emil B. 
Christensen er ret begejstrede 
for den digitale undervisning 
– den skal bare ikke stå alene, 
mener de.

– og dem, der får linket af dig. Så det er anonymt, med 
mindre man vælger at lægge den op offentligt. Og det 
vælger jeg altid, siger Emil Christensen, der synes, 
det er dejligt nemt at arbejde med video. Blandt andet 
er det praktisk, at Nikolaj Persson har samlet alt, der 
har med en opgave at gøre, digitalt under opgaven, så 
de for eksempel kan finde et diagram her over, hvor-
dan relæet er bygget op – i stedet for selv at skulle ind 
at søge om det bredt på nettet.

- Jeg synes, jeg lærer mere ved at arbejde på den 
måde, og jeg bliver udfordret: Hvis jeg ikke har forstået 
opgaven, kan jeg heller ikke forklare den på film, og så 
bliver opgaven ikke godkendt af Nikolaj. 

Emil Christensen er dog glad for, at der også er plads 
til andet end film:

- Før vi går i gang med opgaven, har vi teori med Ni-
kolaj i klassen. Inden vi gik i gang med skillerelæet her, 
havde vi en time, hvor Nikolaj gennemgik ledningsnet-
sporet på tavlen for os. Så vi har både det ene og det an-
det. Det synes jeg er rart. 

26-ÅRIGE NICOLAJ JØRGENSEN er fra Stubbekøbing. 
Han har praktikplads hos Møns Marineservice og for-
tæller, at han har spillet på computer, siden han var 8 år.

- Man kan roligt sige, at jeg er vokset op med de di-
gitale værktøjer. Alligevel skal jeg vænne mig til at se 
og høre mig selv, når vi filmer, siger han.

Han mener, at det er en fordel, at man i stedet for 
at sidde i to timer og forklare, hvordan et relæ funge-
rer, på en film af halvandet minuts varighed kan for-
klare det hele – bedre: 

- Og en mekaniker er jo ikke altid dén, der sad og fik 
12-taller i skolen i dansk og matematik. Der er nogen, 
der har svært ved det. Ved det her får du lov at rode 
med det, filme det – og du kan få lov at se instruktio-
nen igen, hvis du ikke forstår det, tilføjer han. 

Alligevel mener også Nicolaj Jørgensen, at det er 
godt at få noget materiale på skrift ved siden af som 
læsestof og teoripapirer:

- Og du har også stadig el-diagrammerne, som du skal 
sidde at tegne i hånden. Det er en del af uddannelsen. 
Jeg synes, det er lækkert, at du skal filme opgaverne, 
men at du stadig også arbejder med papir, siger han.
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JOHN RASMUSSEN, DER er CELF’s pædagogiske udviklings-
chef og også med i CELF’s styregruppe for KUSK, har alle-
rede erfaringer fra den merkantile del af CELF, hvor man 
kører for fuld skrue med både samlæsning og digitalisering 
af undervisningsmaterialer. Og de er gode, forklarer han. 
Han mener, at det på alle måder er en win win-situation, 
hvor lærerne med den digitale hjælp kan få mere tid til at 
være i dialog med eleverne, vejlede dem, give dem feedback 
på det, de har lavet og få dem til at reflektere over tingene:

- Jeg tror virkelig på det her, jeg tror, det kan komme til 
at rykke og skabe kvalitet i erhvervsuddannelsen.

John Rasmussen er ikke bekymret for, om uddannel-
serne bliver for brede, hvis man slår linjer og hold sam-
men. Selvfølgelig skal eleverne fortsat opleve det faglige 
miljø, der knytter sig til deres linje, der vil stadig være en 
faglig lærer til rådighed for dem, de vil fortsat blive under-
vist af en faglig lærer indimellem, og de vil stadig primært 
arbejde sammen med andre elever inden for samme fag-
område om de opgaver, de skal løse. 

- Og Nikolaj selv er ikke uddannet bådmekaniker op-
rindeligt, men automekaniker, og det, han underviser i, er 
både bådmekaniker og cykelmekaniker, så der er et overlap 
– også ude i den virkelige verden, siger John Rasmussen. •   

Formålet med at slå båd-, auto- og cykelmekaniker-linjerne 
sammen, er at lærerne på skift kan gå fra og videreudvikle deres 
undervisning. 

Færøerne byder på øde fjelde, majestætiske klipper, 
smalle sunde, stolte traditioner, imødekommenhed og 
den friskeste luft i lungerne!
Lad jeres næste studierejse gå til dette enestående 
land og få en anderledes og uforglemmelig oplevelse!

Studierejse til Færøerne - 5 dage/4 nætter
fra kun kr. 2.998,- pr. person.
Prisen inkluderer:
-Flyrejse Danmark - Vágar t/r
-4 overnatninger i flersengsværelser
-Spændende programmuligheder (tilkøb)

PROGRAMMULIGHEDER PÅ FÆRØERNE:
• Besøg på lokal skole
• Virksomhedsbesøg på fx lakseopdræt eller fårehold 
• Møde med journalist
• Udforsk naturen: fx fugleøen Mykines, ridetur på
  islandske heste, fjeldvandring eller kajaktur
• Rapelling, GPS adventure eller ATV udflugt
  og meget mere...

TLF. 8020 8870 - WWW.ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK

BLIV KLOG PÅ  
FÆRØERNE

 Ring på 8020 8870 og få et 
            GRATIS skræddersyet tilbud!

  FRA KUN
2.998,-

PÆDAGOGISK CHEF
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VELKOMMEN  
TIL NYE ELEVER 
Det er en udfordring at skabe - og beholde - en god kultur 
på hold med løbende optag af nye elever og kursister. 
Her får du fem forslag til at løse udfordringen fra to 
tidligere produktionsskolelærere, der i dag arbejder som 
konsulenter i god klassekultur.
A F  S I G N E  W E S T E R G A A R D  J E N S E N

I L LU S T R AT I O N :  N I E L S  P O U L S E N
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KULTUREN PÅ HOLDET ændrer sig og bliver ud-
fordret, hver gang en ny elev kommer til, eller 
én forsvinder. Det skaber uro og afbrydelser i 
arbejdet. I hvert fald hvis læreren ikke er op-
mærksom på at hjælpe alle godt gennem for-
andringerne hver eneste gang, der er udskift-
ninger på holdet.

Det oplever de to konsulenter og eksperter 
i god klassekultur, Ditte Gøricke og Pernille 
Bøgh, der har skrevet bogen ”God klassekul-
tur – ledelsesredskaber til undervisere”. De 
har begge en fortid som lærere på Hvidovre 
Produktionsskole. 

- Det er ekstrem personaleledelse at arbejde 
på en produktionsskole med løbende optag. 
Det kræver så meget. For hver gang der kom-
mer en ny elev, eller én forsvinder, bliver de 
andre elever forstyrret og optaget af det so-
ciale i stedet for deres arbejde på produkti-
onsskolen, siger Ditte Gøricke. 

Heldigvis er der meget, man som lærer kan 
gøre for at få hverdagen med løbende optag og 
frafald til at fungere, siger de to konsulenter, 
der her giver fem forslag.

5 Uddan ambassadører for klassekulturen

Instruer de unge, der har været længe på holdet, til at være bærere af den 
gode kultur på stedet. Sig eksplicit, hvad du forventer af dem som am-

bassadører. Brug konkrete eksempler, når du taler med dem. For eksempel at de 
kan vise nye, at ”nej, her har vi ikke frikvarter som i folkeskolen. Vi går til pause”. 

- Og klæd dem på til at håndtere det på en konstruktiv måde, når nye kom-
mer ind og ikke kender spillereglerne på holdet, så det ikke ender i konflikt, si-
ger Ditte Gøricke. • 

4 Vær tydelig i dine krav

Vis tydeligt både nye og gamle på holdet, at: ”Sådan gør vi her”! Når du 
gør det som lærer, er det dig, der kommer til at tegne kulturen. Det gør de 

nye trygge samtidig med, at den gode kultur, du har opbygget, bliver drevet videre.
For at du som underviser kan blive en tydelig leder og skaber af god kultur, 

er det Ditte Gørickes erfaring, at du må lave et stykke mentalt kultur-arbejde. 
- Du skal vide, hvad du sigter efter. Ellers bliver du for nemt blæst omkuld 

af hverdagen. Skriv eksempelvis fire punkter ned, som er vigtige for, at du kan 
skabe de tydelige rammer, som eleverne har brug for, siger hun. 

Det kan for eksempel være, at du vil have hilse-pligt på dit hold, eller at alle 
skal sidde klar, når du starter morgenmødet, foreslår Ditte Gøricke. 

3 Vær åben og informerende

Især ved frafald gælder det om at være så åben som muligt. Et højt in-
formationsniveau forhindrer, at eleverne begynder at stille spørgs-

målstegn ved, hvor fedt det egentlig er at være på skolen. De tanker kan være 
ødelæggende for arbejdet, slår Pernille Bøgh og Ditte Gøricke fast.

- Når nogen falder fra, begynder resten af holdet at tvivle på det fællesskab, 
de er en del af på skolen. De spekulerer på, om det er dem, der er noget galt med? 
Er det læreren? Og gider jeg egentlig selv være her? Hvis du som underviser vel 
at mærke ikke kommer det i forkøbet, siger Pernille Bøgh. 

Hun opfordrede som produktionsskolelærer altid sine elever til at være 
åbne om problemer, og gjorde meget ud af at fortælle, hvorfor en elev faldt fra. 

- Der blev ro på holdet, når de for eksempel fik at vide, at Max ikke kunne 
blive, fordi han ikke kunne finde ud af at komme til tiden, eller at han havde 
fået tre chancer og været til to samtaler, før han røg ud, siger Pernille Bøgh. 

2 Brug sidemandsoplæring

Når man lader gamle elever oplære nye, bliver de ifølge Pernille Bøgh 
og Ditte Gøricke effektivt indlemmet på holdet. 

- Sætter man den nye sammen med en erfaren elev, fungerer det utrolig godt 
som indgang til fællesskabet, siger Ditte Gøricke. 

Derudover frigiver det underviseren til andre opgaver, så holdet ikke ople-
ver, at deres arbejde bliver afbrudt, at underviseren konstant starter forfra, el-
ler at underviseren ikke har tid til dem.

- Hvis du ikke er mentalt eller fysisk tilstede som produktionsskolelærer, 
risikerer du, at holdet smuldrer. De fleste hold har brug for en meget synlig le-
der, og det kan være svært at være, mens du samtidig oplærer en ny fra nul, si-
ger Ditte Gøricke. 

Derfor er det guld værd at få den nyes ”kolleger” i spil.  

1 Træn at tage imod

Forbered dit hold, og træn eleverne 
i at tage godt imod nye. Lav for ek-

sempel hilse-pligt og fortæl, at hos dig 
betyder det hånden frem og øjenkon-
takt. Sig også til eleverne, at det er god 
skik at lade en ny danne sig sine egne 
holdninger. 

- Sig for eksempel: ”Tænk over, hvor-
dan I tager imod, og hvad I siger, så den 
nye får mulighed for at forme sine egne 
meninger, ligesom du selv gerne vil. Er 
der en, du synes er en klaphat, så hold 
det for dig selv”, foreslår Pernille Bøgh. 

Det giver også et godt signal at gå 
foran som lærer, oplever hun: 

- Sig altid dav med hånden til nye. 
Sig tak for den dejlige mad i kantinen, 
og hiv dit hold med hen til for eksempel 
blomsterværkstedet for at sige hej, og 
for at fortælle, at ”Det er flot lavet, Lone” 
– for du skal altid gøre dig umage med 
at huske navne.

På den måde viser du, hvordan god 
adfærd er på en arbejdsplads, hvor der 
jævnligt kommer nye kolleger, og hvor 
man kender nogle bedre end andre. 
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Basis er et komplet og gennemtænkt materiale til basisuddannelse på AVU. 

Materialet består af to dele – en grundbog og et ordklassehæfte. Tilsammen sikrer 

de kursisterne det allerbedste afsæt for deres videre vej på G, F, E og D-niveau.

I grundbogen arbejdes med danskfaglige begreber og ordforråd inden for genrer-

ne novelle, artikel, eventyr og lyrik. For at styrke læseevnen tæller grundbogen 

desuden et solidt læsekursus, der sigter på at gøre kursisterne til gode læsere 

både i og uden for klasseværelset. Sidst er indlagt en stribe skriftlige opgaver, der 

præsenterer og træner kursisterne i de relevante skrivegenrer.

Ordklassehæftet træner kursisternes grammatiske kunnen. Fokus er lagt på 

de tre største ordklasser – substantiver, verber og adjektiver – og der arbejdes  

intensivt med bøjningsregler, stavemønstre og udtale. Hæftets basale øvelser 

suppleres af mere avancerede opgaver, der med fordel kan anvendes på FVU3.  

BASIS ER ET UUNDVÆRLIGT OG VÆRDIFULDT REDSKAB  

FOR BASISKURSISTEN, DER SKAL GODT VIDERE!

basis
Endelig et basismateriale, der har tænkt på det hele!

af Mette Højberg 

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont
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