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eBog+

Kender du
• eBog+ er betegnelsen for
en e-bog fra Praxis.
• En eBog+ er den digitale
version af en papirbog.
• eBog+ ligger på praxisOnline,
som er vores platform for
læremidler.

• Vi har eBog+ til både grundforløb
og hovedforløb – og der kommer
løbende flere titler til.
Hvis du eller din skole har tegnet abonnement
til materialer på praxisOnline, så har du sikkert
allerede adgang til en eller flere eBog+, når du
er logget ind.
Vil du vide mere om vores udvalg af eBog+,
så kontakt os på info@praxis.dk.
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til anlægsstruktører og til dem, der forbereder sig til at aflægge kloakmesterprøven. Også

KOSMETIKER
GRUNDBOG
ISBN 978-87-7082-528-3

Pressen skrev:

'Bogens massive force er – foruden en spændende,
letlæst
9 788770
825283
og underholdende formidling – den pædagogiske tilgang
og et særdeles indbydende layout.
Lektørudtalelse DBC
’… må være som sendt fra himlen til alle, der ønsker at
tilegne sig faktuel viden om øl.'
2. udgave
Visitor, HORESTAs
månedsmagain, 0505
31070-1_Gastronom_omslag-2016.indd 1-3

'Ny bog er det rene guf for ølentusiaster med hang til
solid, tilbundsgående, naturvidenskabelig viden ...
Den er tilmed uhyre smukt layoutet.
Politiken, Henrik Palle
’Bjarke Bundgaard har med grundbogen
'Det gode øl' skabt en velskrevet,
grundig og detaljeret ølfagbog.
ØLentusiasteN 27

rådgivende ingeniører, tekniske forvaltninger
og autoriserede kloakmestervirksomheder kan
få stor nytte af håndbogen.

praxis.dk

varenr. 31070-1

Det gode

ØL

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

Nyd dit øl: Etiketter, flasker, fadøl og glas.
Opskænkning. Serveringstemperatur og
omgivelsernes betydning. Øl og sanserne.

ISBN 978-87-7082-554-2

9788770825542

varenr. 31059-1

Hvert år må frisører ophøre med deres erhverv på grund af en arbejdsrelateret lidelse,
hvoraf de fleste kunne være undgået, hvis
man i højere grad havde forebygget.

Bjarke Bundgaard

Tandklinikassistent
Bager- og
Grundforløb
konditorbogen

Erhvervsskolernes Forlag

4. udgave

Fagets lærebog giver den grundige gennemgang af

teorien suppleret med opskrifter, anvisninger og gode råd.

9788770821018

Erhvervsskolernes Forlag

Auto

START

Bogen

Erik Quist • Raoul Rey

7. udgave

På ef.dk/gastronom ligger supplerende
materiale under pinden: grundforløbsbogen.

ISBN 978-87-7082-497-2

9 788770 824972

praxis.dk

Med Autostartbogen er man godt på vej til at
få en god faglig indsigt, der gør det lettere
at omsætte teorien til praktisk viden. Den
faglige viden fuldendes med fagets grundbog
– Autobogen, der er meget mere omfattende
og uddybende.
Autostartbogen er indgangsvejen til
mekanikeruddannelsen.

varenr. 91058-1

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

ISBN 978-877-082-350-0

ef.dk

www.ef.dk/autostart
151001-1_grundforloeb_foedevarer_omslag.indd 1

9 788770 823500

varenr. 31234-1

Erhvervsskolernes Forlag

13-04-2015 13:26:55

20-11-2009 12:35:00
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5. Parodontologi af Connie Lutzke og Eva Gisselbæk
6. Mikrobiologi og praktisk klinisk hygiejne af
Lillian Hansen og Erling Østergaard

DET KEMISKE
ARBEJDSMILJØ
– FRISØR
7.

Råvarer

Radiologisk assistance af Bo Danielsen

8. Sundhedsfremme og forebyggelse af Hanne Hvid

04-07-2017 14:59:14

9. Kost og oral sundhed af Mette Møller

Korn · Enzymer · Fedtstoffer og olier
Hævemidler · Sukker og sødemidler
Æg · Kaffe, te, vine og spiritus
Krydderier · Mælk · Chokolade
Frugter · Nødder · Geleringsmidler
Maltprodukter · Tilsætningsstoffer
og bagehjælpemidler

ISBN 978-87-7082-522-1

9 788770 825221

Produktionsteknik

Brødproduktion · Rullede deje
Convenience produkter
Rørte og piskede masser
Kageproduktion: Halvfabrikata
Tørkager · Kransekagebagværk
Småkager og snitter
Flødekager og desserter:
Flødeproduktion · Desserter
Konditori · Dekoration

Produktkontrol

Kvalitet og kvalitetsstyring
Kalkulation
Produktudvikling/innovation
Produktkontrol:
fysik og kemi i bageriet

praxis.dk

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

varenr. 31001-1

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

varenr. 91083-1

41126-1_detgodeOel_4udg_omslag_FINALE.indd 1

Bager- og
konditorbogen

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

ISBN 978-87-7082-506-1
PRAXIS praxis.dk
– Erhvervsskolernes Forlag

9 788770 82506

ef.dk

varenr. 91019-1

Matematik_for_grundforløb_91019-1_omslag.indd 1

4. Mundhulen af Jan Hejle

praxis.dk

varenr. 41126-1
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4. udgave

Dette hæfte er udviklet som en vejledning i,
hvordan du arbejder mest hensigtsmæssigt
med frisørprodukter, så du kan forebygge
mod eventuelle belastninger.
ISBN 978-87-7082-526-9

9 78877082 5269

2. Cariesbehandling af Jette Nedergaard Jørgensen og
Helle Hornhaver
3. Ergonomi på klinikken af Lea Sørensen

Som frisør har du meget vådt arbejde, og det
er med til at nedbryde
hudens naturlige bar- 1
31059-1 Kloakmesterarbejde_omslag_8udg.indd
riere. De kemiske stoffer får derfor lettere
ved at trænge igennem huden. Det betyder,
at der er større risiko for at optage de stoffer,
der bl.a. kan være med til at give allergi, irritation og eksem.

Øl og mad
Øl i mad og øl til mad,
tradition og fornyelse.

praxis.dk

således, at den giver en god introduktion
og viden i grundprincipperne inden for
automekanikerens verden.

Bogen beskriver benzin- og dieselmotor,
el- og hybridbiler, styretøj og hjulophæng,
hydrauliske bremser, trykluftforstærkede
bremser, transmissionssystem, elektriske
systemer, karrosseri, bilværktøj, logistik,
miljø og arbejdsmiljø.

læggende opskrifter samt ordforklaringer.

– en håndbog

Rigt illustreret. En bog, man bliver lækkersulten af!

1. Arbejdsmiljø på klinikken af Erling Østergaard og
Bo Bentsen

17-06-2016 13:20:36

10-02-2015 12:19:36

4. udgave

tekniske egenskaber, grundlæggende varekendskab, det

ISBN 978-87-7082-101-8

Tandklinikassistent – Grundforløb består af følgende ni
kapitler:

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

Autostartbogen
er tilrettelagt
4. udgave

og serveringsformer. Bogen har et fyldigt afsnit med grund

Bogen omfatter niveauerne F, E og D
og indeholder en initialtest.

Tandklinikassistent – Grundforløb er skræddersyet til
uddannelsen til tandklinikassistent. Bogen består af ni
kapitler. Bagerst i bogen findes en ordliste med fagudtryk og
”vanskelige” ord i alfabetisk rækkefølge. Der findes også en
litteraturliste med supplerende litteratur, som er opdelt efter
emne.

Grundforløb

Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog og
er fyldt med gode, farvelagte illustrationer,
der er med til at lette forståelsen.

varme og det kolde køkken samt kalkulation, portionering

Bogens mange opgaver, hjemmeopgaver
og øvelser gør det muligt at tilpasse
undervisningen, så den svarer til den enkelte
elevs niveau. Opgaverne tager desuden
udgangspunkt i praktiske problemstillinger,
som eleven kan møde på værkstedet.

START

RÅVARER, TILBEREDNING OG RETTER

Bogen

Håndbogen henvender sig først og fremmest

Den indeholder følgende emner: grundtilberedning, køkken

Fødevarer
Auto Bogen

START

bogen er rigt illustreret og indeholder mange
eksempler, skemaer og tabeller.

RÅVARER, TILBEREDNING OG RETTER

Bogen dækker de grundlæggende færdigheder for dem, der

Grundforløb

Øllets typer
Spontangærede, overgærede og undergærede øltyper i
de forskellige regioner.

og dens anvisninger sikrer den fagligt korrekte
udførelse i henhold til gældende regler. Hånd-

Fødevarer
skal arbejde med fødevarer på grundforløb.

Bager- og konditorbogen

Ølregionerne set ud fra deres betydning for
udvikling af de forskellige øltyper.

jerede beskrivelser af alle almindeligt forekommende opgaver inden for kloakeringsområdet,

for grundforløb

Matematik for grundforløb er tilrettelagt,
så den henvender sig til elever på de tekniske
uddannelser. Bogen taler til de unge med
et uformelt sprog samt mange farver og
illustrationer.

Grundforløb

Øllets regioner

I Kloakmesterarbejde – en håndbog findes detal-

8. udgave
Jens Meldgaard

Matematik
Kloak
for grundforløb
mester
arbejde
Tandklinikassistent

Ølbrygning fra mæskning
til lagring.

På bogens hjemmeside –
opskrifter.praxis.dk – finder man
en stor opskriftssamling, der også
inkluderer dem fra bogen. Desuden
indeholder siden ekstra materiale til
undervisningen af gastronomer.

– en håndbog

Matematik

Auto

Bogens fyldige stikordsregister og ordlister gør den
velegnet som lærebog og som opslagsbog i køkkenet.

lærebog for kok, smørrebrød og catering

Jens Meldgaard

Matematik Græsk
mathema: videnskab,
at lære; mathematikos:
glad for at lære.

Fødevarer Råvarer, tilberedning og retter

De mange flotte billeder og illustrationer i bogen
giver en visuel indføring i råvarer, udskæringer og
processer og meget mere. Bogen indeholder desuden opskrifter, der underbygger de klassiske tilberedningsmetoder, men også nye opskrifter, som kan
være med til at inspirere brugerne og dermed understøtte den spirende kreativitet.

Kloakmesterarbejde – en håndbog

Øllets ingredienser
Vand, malt, humle, gær og råfrugt.
Rigt illustreret og detaljeret.

8. udgave

Kloak
mester
arbejde

l æ r e b o g f o r ko k , s m ø r r e b r ø d o g c at e r i n g

Fra år 8000 før vor tidsregning til i dag,
med fokus på øl som kulturfænomen.

gastronom

gastronom

Øllets historie

Øllets brygning

LÆREBOG FOR KOK, SMØRREBRØD OG CATERING

DET GODE ØL

4. udgave

Det gode ØL er grundbogen om øl og ølservering.
Den er skrevet af Bjarke Bundgaard, og indeholder
følgende 7 kapitler:

Sans dit øl

fagets bog

ØL

–

Bogen bygger i væsentligt omfang på de klassiske
dyder i gastronomfagene:
• At kunne vurdere og behandle råvarerne korrekt.
• At forarbejde råvarerne med respekt.
• At stege, braisere, dampe og koge og fremstille
en bearnaise er stadigvæk dyder, som er fundamentet for den dygtige håndværker.

DEL 1

Det gode

gastronom

Matematik for grundforløb

GRUNDBOG

KOSMETIKER GRUNDBOG

KOSMETIKER

12-04-2016 09:34:01

ISBN 978-87-7082-557-3

praxis.dk

Det kemiske arbejdsmiljoe_omslag.indd 1

31001-1bagerbogomslag.indd 1

09-10-2015 12:49:23

07-07-2015 13:40:42

9 788770 825573

varenr. 61004-1
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PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

08-08-2017 11:47:48

praxisonline.dk

praxis.dk

kort nyt

To ud af tre
har ikke råd til
undervisning
12.000 kroner. Det er, hvad udenlandske arbejdstagere, studerende og EU-borgere fra
1. juni skal betale for den danskuddannelse,
som hidtil har været gratis. Men det vil få tusindvis af kursister til at skrotte uddannelsen, viser en rundspørge, som Uddannelsesforbundet har foretaget på 11 sprogcentre.
1.308 kursister har svaret. Kun 31 procent
angiver, at de kan betale. Til gengæld siger 81
procent, at de planlægger at blive i Danmark.
Det er regeringen og Dansk Folkeparti, som
er blevet enige om at indføre brugerbetalingen som en del af skatteforliget, der samlet
skal generere besparelser for fem milliarder
kroner. Brugerbetalingen skal indbringe 70
millioner kroner frem til 2020.

Af Inge Gleerup

Hver femte vælger
en erhvervsuddannelse
Søgningen til erhvervsuddannelserne er steget med næsten ét procentpoint efter at have været faldende i flere år. Dermed har 19,4 procent af
eleverne i 9. og 10. klasse valgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet, da de satte kryds ved, hvilken ungdomsuddannelse de ønsker at
blive optaget på efter sommerferien. Sidste år var det 18,5 procent, der
søgte ind på en erhvervsuddannelse.

24 %
af de medarbejdere, der er over 50 år, ville blive længere på arbejdsmarkedet, hvis jobbet var mindre psykisk belastende. Det viser nye tal fra
FTF. Mange FTF’ere forventer ikke at kunne arbejde frem til pensionsalderen. Men hvis der tilbydes nedsat arbejdstid, god ledelse og godt arbejdsmiljø, vil de udskyde pensionen, viser undersøgelsen. Det understreger behovet for, at regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljø kommer med konkrete anbefalinger om især psykisk arbejdsmiljø og ledelse, mener FTF. Formentlig vil udvalget offentliggøre anbefalingerne efter sommerferien.

Ungdommens
Folkemøde
i september

Behov for hjælp til uddannelse

Ungdommens Folkemøde er en årlig demokratifestival for unge. I 2013 blev Ungdomsmødet på Christiansø afholdt for første gang
i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.
150 unge sejlede til Christiansø, hvor de tilbragte en eftermiddag i forskellige workshops og debatter. Siden er Ungdommens
Folkemøde rykket til København. I år holdes mødet over tre dage i Valbyparken. Sæt
kryds i kalenderen den 6.-8. september, hvis
du og dine elever eller kursister skal deltage.

Det er en stor udfordring for mange unge at finde ud af, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge, viser en undersøgelse fra evalueringsinstituttet EVA. De unge efterspørger vejledende samtaler, praktik og brobygning. Næsten alle unge i undersøgelsen siger, at de har behov for at tale
med en voksen i regi af skolen – en vejleder eller lærer – om, hvad der
interesserer dem, og hvilke veje der kunne være relevante for dem efter skolen. Siden EUD-reformen fra 2015 er det kun de unge, som er erklæret ikkeuddannelsesparate, der er berettiget til individuelle samtaler med en vejleder. Uddannelsesparate unge modtager i stedet kollektiv vejledning, hvor en vejleder typisk giver generel information om uddannelsessystemet i klassen.

uddannelsesbladet 03 / 2018

3

Maj 2018

mener:

Fagbevægelsens forår
Vi har været igennem et forfærdeligt forhandlings-

Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

forløb om OK18. De statslige arbejdsgivere har med
tydelighed vist, at de forhandlede med henblik på at
sikre en samfundsmæssig billig løsning. Og de har
med samme tydelighed demonstreret, hvordan de
styrede mandaterne for de øvrige arbejdsgiverparter. Dermed var scenen sat til et giga-nederlag til de
faglige organisationer. Men sådan gik det ikke!
De seneste års massive besparelser i den offentlige sektor har forringet arbejdsvilkårene for de offentligt ansatte i en grad, så kvaliteten hænger i laser, og sygefraværet og utilfredsheden bare stiger.
Arbejdsgivernes attituder op til forhandlingerne
har yderligere bestyrket visheden om, at skattelettelser og nye offentlige projekter tænkes finansieret via
forringelser af de offentligt ansattes arbejdsvilkår.
Det hele startede med lærerlockouten i 2013, herefter røg kutymefridagene, der var optræk til, at spisepauserne også forsvandt – og endelig var det arbejdsgiverne magtpåliggende igen og igen at påstå, at de
offentlige ansatte havde fået for store lønstigninger.
Nu har medlemmerne fået nok. Og det lyder i kor
fra alle faggrupper: Nok er nok. Vi vil ikke finansiere øgede udgifter i den offentlige sektor med forringelser af vores vilkår. Vi vil behandles ordentligt og have respekt for vores arbejde. Vi vil ikke acceptere, at den offentlige sektor skal udvikle sig til
et sekunda-arbejdsmarked. Vi vil have en løsning,
der gør, at vi igen kan være stolte af at være offentligt ansatte; og vi vil have vilkår, der gør, at vi kan levere med kvalitet.
Så dét, der kunne have været oplægget til et rigtig ringe overenskomstresultat, blev forvandlet til
en samling af fagbevægelsen og medlemmerne på
tværs. Selv om nogle organisationer valgte at forlade

musketereden og indgå eget forlig, så holdt langt hovedparten af organisationerne fast. Der skulle landes En Løsning For Alle.
Vi havde tre krav med til forhandlingerne, som
vi skulle have fundet en fremtidssikret løsning på.
Men arbejdsgiverne ville ikke være med til at finde
løsninger, så alle medlemsgrupper kunne se sig imødekommet – og derfor kan vi ironisk nok takke arbejdsgiverne for hjælp til genrejsning af sammenholdet på tværs i fagbevægelsen.
Medlemmer på tværs af fag samlede sig til et
utal af demonstrationer, faneborge og happenings
og bakkede massivt deres forhandlere op. Medlemmerne lod ingen tvivl tilbage – vi er fagbevægelsen,
og vi står sammen.
Desuden viste befolkningsundersøgelser i hele
marts og april måned, at vi har befolkningen med
os. Hele Danmark har fået nok!
Det stærke fællesskab betød, at det økonomiske
udkomme af overenskomsten – dét, der betegnes som
rammen – steg markant, og at minimallønsværnet
blev afskaffet. Det skal vi være stolte af. Det var aldrig sket uden det stærke sammenhold.
Og selvom nogle grupper sent i forløbet valgte at
indgå en delaftale, valgte det store flertal at tage kampen for et tilfredsstillende resultat til alle.
Så det, der startede som overenskomstforhandlinger, endte med også at være begyndelsen på en revitalisering af fagbevægelsen. Fagbevægelsens forår
har i sandhed indfundet sig. Og det skal vi huske at
videreudvikle, når stormene har lagt sig.
Kommentaren fra formanden er skrevet den 26. april
– lige før bladet blev trykt, og mens forhandlingerne
stadig foregik.
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06		 Du må gerne tage DAV-uddannelsen på dagpenge

		 Bente fik medhold i, at hun havde ret til dagpenge på DAV		 uddannelsen. Det kan få betydning for også andre afskedigede
		sproglærere.
12		 Hun blev bortvist for at blive væk fra julebanko

		 En lærer blev fyret og bortvist, fordi hun ikke var taget med til
		 julebanko, der lå i arbejdstiden. Sagen er endt med et forlig.
10 		Kæmpe forskel på vilkår for at gennemføre
		 diplomuddannelse

		 Uddannelsesbladet har foretaget en stikprøve, der viser vidt
		 forskellige vilkår for EUD-lærere, der tager diplomuddannelsen.
14		 Tema OK18: Da de offentligt ansatte fik nok

14

		
		
		
		

Hvad var det, der førte til, at de offentligt ansatte gik på
barrikaderne ved OK18. Og hvorfor er forhandlingerne
trukket så længe ud? Det har vi spurgt lærere, eksperter og
kursister om.

24		 Teknologi kan give et vigtigt indblik i
		 læreprocesserne

		 … Og derfor skal lærerne lære at være opmærksomme på
		 farerne ved blandt andet den analytiske tilgang, som Learning
		 Analytics giver, siger leder af Center for Anvendt Skoleforskning.
29		Læsevejleder: Der kan ske små mirakler

		 Jette Vinther lærer eleverne at læse, mens de står med sorte
		 hænder i værkstederne. Det virker, fortæller læsevejlederen på
		 EUD Nordvest.
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32		 Debat: Københavns Sprogcenter stopper og
		 fyrer lærerne

		 En skolekultur bliver ødelagt, og ingen ved, hvad der skal ske
		 med værdierne, når Københavns Sprogcenter skal lukke og
		 slukke. Læs de to debatindlæg.

Forsidefoto: Mikkel Østergaard

Du må gerne
tage DAVuddannelsen
på dagpenge
Bente fik ingen dagpenge, mens hun gik på den
sidste del af uddannelsen som lærer i Dansk som
andetsprog. Hun har nu fået medhold i, at det var
en fejl. Og den afgørelse kan også få betydning for
andre afskedigede sproglærere.

Af Dorthe Plechinger
FOTO : M i kk e l Ø s t e r g a a r d
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sig igennem uden
dagpenge på det sidste semester af uddannelsen til lærer i Dansk som andetsprog
(DAV). A-kassen afviste at udbetale dagpenge til hende med argumentet, at man
ikke må tage uddannelse, mens man får
dagpenge. Uddannelsesforbundet ankede
imidlertid denne afgørelse, da der er særlige forhold ved netop DAV-uddannelsen,
og det har forbundet – og dermed Bente –
netop fået medhold i.
”Vi vurderer, at du opfylder betingelserne for at få dagpenge, mens du deltager i uddannelsen”, skriver Center for
Klager om Arbejdsløshedsforsikring til
Bente i februar.
Afgørelsen glæder Bente – hvis efternavn er redaktionen bekendt. Og den glæder Uddannelsesforbundet, som har kørt
Bente måtte klare

Bentes sag. For, som konsulent Jette Gade
fra forbundet siger:
– Den kan få betydning for mange andre sproglærere også, fordi vi har og vil få
mange afskedigelser på området. Det skyldes både, at antallet af flygtninge er faldet, og at der bliver indført deltagerbetaling. Mange af disse lærere er i gang med
uddannelsen, og de kan nu fortsætte, selv
om de kommer på dagpenge.
Bente blev ansat som sproglærer i 2015.
Og da det er et krav, at man som underviser sideløbende skal tage uddannelsen som sproglærer inden for de første tre år af sit arbejde,
gik hun i gang. Arbejdsgiveren lovede at betale halvdelen af uddannelsen – det vil sige
første og sidste semester – og Bente manglede kun dette fjerde semester, da hun blev
fyret med udgangen af juli sidste år, fordi der

Så kort kan det siges
Et medlem, der står til rådighed for
arbejdsmarkedet, kan bevare retten til dagpenge under uddannelse, hvis den
• er under 20 timer om ugen
• og hvis den ikke giver ret til SU.

Hvorfor skal det være
så svært at få et klart
svar, spørger Bente.
Hendes afgørelse
fylder seks sider med
29 paragraf-steder
med de regler, der
ikke gælder.

var færre sprogkursister. Men hun fortsatte
alligevel med denne sidste del af uddannelsen, selv om a-kassen meddelte hende, at hun
ikke kunne få dagpenge imens. I stedet gik
hun til Uddannelsesforbundet for at høre,
om det kunne passe.
Et demokratisk problem

Nej, lød svaret fra Uddannelsesforbundet, som straks ankede afgørelsen. Det,
der adskiller DAV-uddannelsen fra mange
andre, er nemlig, at man ikke kan få SU,
og at uddannelsen er på under 20 timer
om ugen. Og det fik man altså medhold i.
– Jeg blev da glad over afgørelsen, siger
Bente, der mener, det har været en unødig
stressfaktor gennem hele forløbet, og fortæller, at hun først selv forsøgte sig med
at skrive et klagebrev over afgørelsen:

– Men jeg var ikke i stand til at komme
med den argumentation, der skal til, over
for så stort et system. Der var jeg glad for,
at jeg var med i en fagforening, som kunne
tage sagen for mig.
Bente undrer sig dog over, at det skal
være så svært at gennemskue ens rettigheder. For selv om det kan siges med få
ord, at hun gerne må tage netop denne uddannelse, fylder hendes afgørelse seks sider med alle de oplistede paragraffer og
undtagelsesparagraffer, der viser, hvornår reglerne ikke gælder. I afgørelsen er
der henvisning til 29 paragraf-steder:
– Jeg ved ikke, hvorfor så lang en forklaring er nødvendig, og det er umuligt at
finde rundt i alle de paragraffer. Det kan
man godt tænke som et demokratisk problem. Den kommunikation, der kommer
fra det offentlige, er jo meget, meget kringlet. Det møder vi også på sprogskolerne,
når kursisterne kommer med deres tre siders lange breve, hvor det kunne skrives
på tre linjer. Hvorfor skal man gøre det
så indviklet, at enhver – uanset om man
er dansk eller ikke dansk – bliver forvirret, spørger hun.
Det er endnu uafklaret, om Bente så
også får dagpenge med tilbagevirkende
kraft. Den sag er under behandling i hendes a-kasse, Magistrenes A-kasse, som i
øvrigt også var glade for afgørelsen.
Bente er nu færdig med DAV-uddannelsen og har fortsat vikararbejde forskellige steder, men er gået i gang med en
ny – og måske mere fremtidssikret – uddannelse som FVU-læselærer:
– Den fik jeg med det samme lov til at
deltage i. Den er der ikke problemer med,
siger Bente. •
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Bortvist for
at blive væk fra
jule-banko
En lærer blev fyret uden varsel med kun få dage til juleaften, fordi
hun ikke var taget med til jule-banko. Der var fejl på begge sider i
sagen, men bortvisning og fyring var for alvorlig en sanktion, så
sagen er endt med forlig.
A f A n d r e as A n to n i Lu n d
F oto : C o l o u r b o x

Som alle andre havde hun tankerne rettet mod julen, der lå fire dage forude. Men

alt gik galt for en produktionsskolelærer den 20. december sidste år.
Hun var utrolig glad for sine kolleger, havde et nært forhold til sine elever og troede egentlig, hun havde fundet stillingen, hun skulle blive i, til hun gik på pension.
Der var bare ét forhold, som læreren var utilfreds med. Hun og alle de øvrige lærere havde af ledelsen fået besked på, at de skulle arbejde i teams. Men hun var endt
med at sidde alene på sit værksted uden sparringspartner.
Da en kollega, der også sad for sig selv, en halv snes dage før jul blev flyttet til de
øvrige lærere i lærerværelset – hvor læreren havde haft plads før – gav hun udtryk
for sin utilfredshed med at være isoleret.
Kort efter lå der en mødeindkaldelse i hende mail-indbakke fra ledelsen. I emnefeltet for indkaldelsen stod blot ”Samtale vedr. trivsel”.

Skriftlig opsigelse lå klar

Produktionsskolelæreren troede derfor, at samtalen skulle handle om de problemer,
hun havde rejst over for sine kolleger.
- Så viste det sig, at planen var at give mig en skriftlig advarsel, gengiver hun.
Advarslen var allerede skrevet og printet. Den lå bare og ventede på hende.
- Det var et chok. Jeg blev så overrumplet, at jeg sagde, at jeg blev nødt til at gå.
Ellers var jeg bange for at sige noget, som jeg kom til at fortryde, fortæller produktionsskolelæreren.
Det sidste, hun ytrede til afdelingslederen, inden hun gik, var ”god jul”. Herefter
tog hun hjem. Der var planlagt jule-banko for produktionsskolens medarbejdere senere på dagen. Men hun havde ikke overskud til at være social med sine kolleger. Og
ledelsen ville også være til stede.
Dagen efter, den 21. december, fik hun en skriftlig bortvisning med den begrundelse, at hun ikke havde fået tilladelse til at gå. Problemet for læreren var, at julebankoen lå i arbejdstiden. Derfor valgte ledelsen helt at bortvise hende.
- Min jul var ødelagt, erindrer hun, der grundet oplevelsen til gengæld ikke husker meget fra juledagene.
Hun havde været ansat på produktionsskolen i to år, før hun blev afskediget. Det var
blot den tredje arbejdsplads i de mere end 30 år, hun havde været på arbejdsmarkedet.

8
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Ledelsen burde have varslet

Hos Uddannelsesforbundet anser man forløbet for at være usædvanligt.
Godt nok er det problematisk, at læreren havde luftet sin utilfredshed over
for sine kolleger og ikke var gået til sin tillidsrepræsentant eller direkte til
ledelsen først. Men ifølge forbundet har man som medarbejder krav på en
varsling om mødets dagsorden fra ledelsen, hvis ledelsen har tænkt sig at
give medarbejderen en skriftlig advarsel. Forbundet kørte derfor en sag
mod skolens ledelse.
- Idet de holder mødet uden at have indkaldt hende efter reglerne, bærer
de ansvaret for, hvad der efterfølgende skete, forklarer Jens Dam, der er leder af Uddannelsesforbundets forhandlingsenhed.
Forbundet valgte derfor at rejse sagen. Først i en lokal forhandling på skolen. Derefter fortsatte forhandlingerne i Moderniseringsstyrelsen, som har
ansvaret for produktionsskolerne.
Her indgik parterne et forlig, hvor bortvisningen blev ændret til en opsigelse. Dermed fik den tidligere medarbejder tre måneders afspadsering og
overarbejdstiden udbetalt. Det er dog kun et lille plaster på såret for hende.
- Det har haft følger. Det har påvirket mig psykisk, blandt andet når jeg
skal søge nyt arbejde. Jeg har ikke længere den samme tiltro til arbejdsgivere, forklarer hun.
Ledelsen på hendes tidligere arbejdsplads har ikke ønsket at kommentere sagen over for Uddannelsesbladet. •

Forbundets gode råd
Er du utilfreds med forhold på dit job, er der to
ting, det kan være gode at huske:
•G
 å altid ad de officielle kanaler først. Det vil sige
tal med din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller ledelse først
•D
 et kan få konsekvenser for din ansættelse, hvis
du forlader arbejdspladsen uden tilladelse.
Kilde: Jens Dam, leder af Uddannelsesforbundets
forhandlingsenhed

Redaktionen er bekendt med lærerens navn, men vi har valgt at anonymisere
vedkommende efter hendes eget ønske.

Lærerstandens Brandforsikring er et
forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper,
blandt andre undervisere, vejledere og
konsulenter. Vi er ejet af vores medlemmer
med alle de fordele, der følger med.
Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris
og den højest mulige erstatning.
Tjener vi for meget på en forsikring, kommer
det også dig til gode, enten ved at vi sænker
priserne eller forbedrer dine forsikringer.

Et forsikringsfællesskab for dig,
der ved, at grundforløbet er forudsætningen
for hovedforløbet, men at praktikaftalen
er afgørende.

Derudover belønner vi dig årligt med en rabat
på dine forsikringer, når du har været medlem
i tre år.
Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du
bliver medlem.
Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til
os på 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring
– en del af LB Forsikring A/S,
CVR-nr. 16 50 08 36,
Farvergade 17, 1463 København K
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Kæmpe forskel
på læreres
vilkår for at
gennemføre
diplom
uddannelse
A f M i kk e l K a mp / F o t o : C o l o u r b o x

Nogle erhvervsskoler giver nye lærere halvt så mange timer
til at gennemføre en diplomuddannelse, som uddannelsen er
normeret til, og lærere, der er ansat før 2010, har ofte dårligere
vilkår end deres ’nyere’ kolleger. Det er nogle af resultaterne af
en stikprøve, som Uddannelsesbladet har foretaget.
erhvervsskoler har krav på en diplomuddannelse i erhvervspædagogik, men der er stor forskel på, hvilke
vilkår de har under uddannelsen. Det viser en stikprøve, som
Uddannelsesbladet har gennemført.
Mens lærerne på nogle skoler kan koncentrere sig om studiet
i dét, der svarer til 37 timer pr. uge, må deres kolleger på andre
skoler nøjes med den halve tid.
På Aarhus TECH havde lærerne indtil for et halvt år siden
udmærkede vilkår, når de videreuddannede sig, fortæller Peter
Ølgaard, der er formand for Aarhus Tekniske Lærerforening.
De var afsted på fuld tid og fik derfor 37 timer om ugen til det.
Det blev ændret, så uddannelsen nu bliver taget på deltid, og ledelsen fra gang til gang vurderer, hvor mange timer den enkelte
lærer skal bruge på det.
- Det er en individuel vurdering, men så vidt jeg ved, ender
den altid på 111 timer, for dét, der svarer til et seks uger forløb.
Nye lærere på

10
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Det er halvdelen af, hvad lærerne fik før,
siger Peter Ølgaard.
De seks uger er den tid, det cirka tager at gennemføre et forløb, der giver 10
ECTS-point. En fuld diplomuddannelse
kræver 60 ECTS-point, så det er ikke bare
i seks uger, erhvervsskolelærerne fra Aarhus TECH har kraftigt overarbejde, som
de ikke bliver betalt for. Og Peter Ølgaard
er langt fra tilfreds med vilkårene.
- Vi synes, det er et signal om, at skolen ikke prioriterer kvaliteten i undervisningen. Skolen præsterer overskud
hvert år, men ledelsen vil åbenbart hellere bruge pengene på noget andet. Det
er en nedprioritering af de pædagogiske

ambitioner, siger den aarhusianske foreningsformand.
Heller ikke hos kollegerne på College
360 i Silkeborg får lærerne fuld tid. Aftalen lyder på, at lærerne får 148 timer til
dét, der svarer til et seks ugers forløb. Det
giver dem lidt over 24 timer om ugen til
at koncentrere sig om studierne.
Der burde slet ikke være nogen diskussion om, at lærerne skal have godskrevet
den tid, de bruger på uddannelse, mener
Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.
- Det er dybt problematisk, at nogle lærere spises af med meget færre timer. Det
må være et udtryk for, at ledelsen de pågældende steder ikke synes, man behøver gøre noget særligt ved sin efteruddannelse. Og så bliver det hele jo en joke.
En ambitiøs ledelse med fokus på kvalitet
har interesse i, at medarbejdernes efteruddannelse ikke bliver sjusket igennem,
men bliver højt prioriteret, siger formanden, der ellers er glad for uddannelsen.
- Det er en forudsætning for kvaliteten
i undervisningen, at lærerne både har en
faglig og en pædagogisk viden. Vi mener
klart, at diplomuddannelsen har sikret
området et pædagogisk løft, siger hun.
Interne forskelle

Kravet om, at nye lærere på erhvervsskoler
skal tage en pædagogiske diplomuddannelse, blev vedtaget i 2010 efter flere års
tilløb. Fire år senere blev det så også besluttet, at lærerne, der er ansat før 2010,
skulle have et mindre kompetenceløft,
som svarer til 10 ECTS-point. Flere steder får disse lærere langt mindre tid til
studierne end de kolleger, der tager en
fuld diplomuddannelse får til en del af
deres uddannelse – som også svarer til
10 ECTS-point. Det gælder for eksempel
Hotel- og Restaurantskolen i København,
hvor Jan Vestergaard Hansen er tillidsrepræsentant. Han er selv i gang med at
tage en fuld diplomuddannelse, hvilket
foregår på fuld tid. Så på egne vegne er
han godt tilfreds med forholdene. Mens
han således får 222 timer pr. seks ugers
studium – hvilket svarer til 37 timer om
ugen – må hans kolleger, der er ansat før
2010 og derfor kun skal tage et seks ugers
forløb, nøjes med det halve.

- Man kan ikke gøre det på 111 timer. Det tager tid at læse og
forstå bøgerne – det er jo ikke pixibøger. Det betyder, at de er nødt
til at lave en masse arbejde i fritiden. Opgaverne tager også tid.
Jeg er for eksempel kok og har ikke skrevet sådan en opgave før.
Derfor tager det tid, og det gør det også for mine kolleger, siger han.
Det er langt fra en usædvanlig situation. På Learnmark i Horsens har lærerne på den fulde diplomuddannelse for eksempel
omkring 200 timer til et seks ugers forløb, der udgør 10 af de 60
ECTS-point, de samlet skal have. Nu har skolen tilbudt, at lærerne på det kortere forløb til 10 ETCS-point kan få 120 timer
til et tilsvarende forløb. Forhandlingen er dog ikke afsluttet, så
det kan ændre sig, inden det bliver en reel aftale, oplyser tillidsrepræsentant Michael Rousing. Lignende meldinger kommer
fra hans kolleger fra flere andre skoler.

Der burde slet
ikke være nogen
diskussion af,
om lærerne
skal have
godskrevet den
tid, de bruger
på uddannelse,
mener Hanne
Pontoppidan.

Før 2010
Så langt er lærerne ansat før 2010 med uddannelsen
I 2014 blev det besluttet, at lærere ansat før 2010 skal have et pædagogisk
kompetenceløft (10 ECTS-point) inden 2020.
Så langt var lærerne på de enkelte skoleformer i 2017
Har minimum
10 ECTS-point

Er ikke i gang

Er i gang

AMU-centre

62 %

4%

34 %

Tekniske skoler

56 %

2%

42 %

Landbrugsskoler

48 %

15 %

37 %

Kilde: Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt
lærerne på EUD i 2017 (Danmarks Evalueringsinstitut).
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Får 20.000 som kompensation

Tendensen går dog ikke entydigt i en negativ retning. Flere skoler har meldt tilbage, at lærerne på den fulde diplomuddannelse
får, hvad der svarer til 37 timer om ugen til studiet. Det gælder
for lærerne på Hansenberg i Kolding, som har 222 timer til et
seks ugers forløb. Hidtil har deres kolleger, der var ansat før
2010, til gengæld kun haft 148 timer til et identisk forløb. Og
det har betydet, at lærerne ikke har kunnet nå det inden for arbejdstiden. Det er dog lige blevet ændret, så alle medarbejdere
fra 1. august tildeles 222 timer til et seks ugers forløb. De lærere,
der har gennemført uddannelsen på ringere vilkår, får til gengæld et engangsvederlag på 20.000 kroner som kompensation,
oplyser tillidsrepræsentant Mette Schelle Bak.

Efter 2010
Så langt er lærerne ansat efter 2010 med diplomuddannelsen
I 2010 blev det besluttet, at lærere ansat på erhvervsskoler efter 2010,
skal have en diplomuddannelse i erhvervspædagogik.
Så langt var lærerne på de enkelte skoleformer i 2017

Sjusker man med
medarbejdernes
efteruddannelse, går det ud over
kvaliteten, advarer Uddannelsesforbundets formand.

12

Er ikke i gang

Er i gang

Har minimum
10 ECTS-point

AMU-centre

33 %

43 %

23 %

Tekniske skoler

32 %

44 %

25 %

Landbrugsskoler

49 %

28 %

23 %

Kilde: Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD i 2017
(Danmarks Evalueringsinstitut).
Note: Lægger man procenterne sammen i denne boks, giver de ikke alle 100. Tallene er
dog gengivet, som de står i rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut.
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Selv om der er eksempler på, at skolerne giver lærerne fuld kompensation
for den tid, de bruger på studierne, er det
generelle billede meget broget. Derfor
har Uddannelsesforbundet forsøgt at få
Undervisningsministeriet til at pålægge
skolerne at tildele det nødvendige timetal til lærerne.
- Det har ministeriet ikke kunnet eller
villet. Derfor kan vi desværre kun appellere til, at man lokalt forstår konsekvenserne af at sjuske med medarbejdernes efteruddannelse. Lærerne skal jo ikke bruge
deres fritid til at tage efteruddannelsen.
Derfor er det afgørende, at ledelsen er helt
klar over, at hvis de vælger, at uddannelsen
skal kunne gennemføres for færre timer,
så vil det gå ud over det udbytte, som læreren – og dermed skolen – får af uddannelsen. Det kan også meget vel betyde, at
en del vil dumpe og skal have tilbudt nye
forløb, siger Hanne Pontoppidan.
Begge parter får noget ud af det

Peter Amstrup, der er formand for Danske Erhvervsskoler – Lederne, er på ingen måde overrasket over at høre, at forholdene er forskellige fra skole til skole.
- Det er op til lokale forhandlinger, og
de tager udgangspunkt i den lokale situation. Derfor er det en fælles afvejning
mellem TR og ledelsen af, hvilke vilkår
man kan give lærerne, ud fra de muligheder man har. Jeg gætter på, at økonomien spiller ind nogle steder, siger Peter
Amstrup og tilføjer, at forskellen i timetal
ikke handler om, at ledelserne går mere
eller mindre op i kvaliteten.
- Jeg nægter at tro, at der er ledere på
erhvervsskoler, som mener, at kvaliteten
i undervisningen ikke er vigtig, men virkeligheden hænger jo ikke sådan sammen, at hvis man ikke får en masse timer, så kan man ikke få noget ud af uddannelsen, siger han.
I det hele taget skal man ikke glemme,
at skolen og lærerne har en fælles interesse
i uddannelsen, påpeger formanden for lederne i Danske Erhvervsskoler.
- Begge parter får jo noget ud af det.
Lærerne står bedre på arbejdsmarkedet,
når de har videreuddannet sig, så jeg synes, der er en rimelighed i, at begge parter
bidrager, siger Peter Amstrup. •

TIL DANSKUNDERVISNINGEN

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 klasseundervisning, differentieret undervisning, selvstændigt
arbejde, gruppe- eller pararbejde.
Læs mere på www.synope.dk

Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

TEMA: OK18

Da de
offentligt
ansatte
fik nok
A f D o r t h e P l e c h i n g e r / F o t o : M i kk e l Ø s t e r g a a r d ,
J o h a n n e S i n g w e r s e n , H e n r i k G a mm e l m a r k M i kk e l s e n
og Per Ullner Nielsen
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Hold dig opdateret
På www.uddannelsesforbundet.dk/okatten
kan du holde dig opdateret om afslutningen
på OK18 for de offentlige ansatte. Redaktionens arbejde med dette blad sluttede 26. april.

Overlæger, præster og DJØF’ere gik i demonstrationer, stod vagt
ved Forligsinstitutionen og deltog i den offentlige debat sammen
med lærere, sygeplejersker og alle andre offentlige ansatte for
at få nye overenskomster. I forhandlingspapirerne har OK18
handlet om løn, frokostpause og en ny arbejdstidsaftale, men
det har især været en kamp for respekt og anerkendelse, hvis
man spørger eksperterne. Det har vi gjort her.
Arbejdsmarkedsforskeren:
Det handler om tillid

Lektor Nana Wesley Hansen har fulgt OK-forhandlingerne fra
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier,
FAOS. Hun ser en slags akkumuleret mistillid mellem de offentlige parter gennem de seneste 10 år, der har gjort OK18 til et anderledes og mere fastlåst opgør.
- Da der var konflikt i 2008 på det kommunale og regionale område, skete der et skifte – arbejdsgiverne lod konflikten løbe længere, end man havde regnet med, og strejkekasserne blev tømte. I 2013 blev tingene spidset til. Her så man, at
lærerne som enkeltgruppe blev taget ud og simpelthen rullet
rundt – at arbejdsgiverne altså kunne bruge overenskomstsystemet til at frigøre sig fra tidligere aftaler og ved lovindgrebet
mere eller mindre skrive bestemmelserne selv. Det blev et brud
med normerne for, hvor langt man ville gå inden for modellen
i at koble politik og aftalemodel fra arbejdsgiverside, forklarer
Nana Wesley Hansen.
Lockouten såede også et kim til en bekymring i andre lønmodtagerorganisationer for, om det kunne komme til at ske for
dem – at arbejdsgiverne ville agere så aggressivt. Og siden 2015
er det på statens område kun gået mod et stadigt stærkere mistillidsforhold. Det er dét, som lønmodtagerne har kaldt ”uacceptabel arbejdsgiveradfærd”, og som blandt andet er sket gennem udflytning af arbejdspladser, måden som medarbejderne
benchmarkes og inddragelse af kutymefridage. Ifølge arbejds-

markedsforskeren er det sager, hvor lønmodtagerne oplever, at arbejdsgiverne kører rigtig hårdt på og ikke er særligt interesserede i dialog og forhandling.
- Og så kommer der i optakten til OK18
det brev, som jo egentlig er en reaktion
fra arbejdsgiverne på udfaldet af sagen
i Danmarks Radio om den betalte spisepause. Og det brev reagerer man relativt
stærkt på fra lønmodtagerside, fordi man
har denne mistillid til arbejdsgiverne.
En anden ting, der ifølge Nana Wesley
Hansen har sat tingene på spidsen ved
disse OK-forhandlinger, er, at det ellers
har været på statens område, der er landet forlig på forlig. Men pludselig har alle
tre offentlige lønmodtagergrupper over én
kam oplevet, at de har at gøre med nogle
arbejdsgivere, der kører hårdt på.
- Og det kommer oveni årevis med besparelser og stramme budgetter på det offentlige område, som lønmodtagerne skal
agere inden for, og det skaber bare utilfredshed, siger arbejdsmarkedsforskeren.
Hvorfor er det blevet sådan?
- Jeg tror, at der er rigtig mange gan-
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Tema: OK18
ske udmærkede offentlige ledere, der prøver at finde ud af det
med deres medarbejdere. Men der har været en årrække, hvor
man på tværs af partifarve har haft et ønske om modernisering
af den offentlige sektor fra politisk side. Og man er gået fra, at
modernisering har handlet om at lave en bedre velfærd for den
samme pose penge, til at det nu handler om i højere grad at lave
det samme niveau af velfærd, men for færre penge. Det har betydet, at de ansatte skal ”løbe længere på literen”.
- Modernisering er kommet til at betyde effektivisering og besparelser. Og det er inden for de rammer, lokale ledere og embedsmænd skal fungere. Også i Moderniseringsstyrelsen. Nu er det
skrevet ind i deres opdrag, at de skal finde noget økonomi – blandt
andet gennem overenskomstforhandlinger. Det gennemsyrer hele
systemet og betyder, at der kommer nogle logikker ind, hvor besparelser og OK-systemet bliver koblet mere og mere sammen.
Filosoffen:
Det handler især om forståelse for arbejdet

Professor i filosofi, Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet, har blandt andet skrevet bogen ”Om vreden”. Han
mener, at mens lønnen er en mere klassisk konflikt-forhandling,
er der et ideologisk opgør og en vrede i OK-kravet om spisepausen og lærernes arbejdstid.
- Kravet om at få skrevet spisepausen ind i overenskomsten
handler om de mere hævdvundne rettigheder. Hvis du sidder på
et kontor og spiser din madpakke, er du selvfølgelig til rådighed.
Hvis der kommer en rødglødende mail fra en eller anden, så lader du guleroden ligge og ordner det. Det er ikke så stor en sag.
Og derfor føler man en krænkelse over, om det virkelig skulle
være nødvendigt at skrive sådan noget, der er almindelig pli
på almindelige arbejdspladser, ind i overenskomsterne, siger
Lars-Henrik Schmidt. Han mener, at det føles som en stramning i den ”kontrolkultur”, som man allerede har og ønsker at
udvikle inden for det offentlige – ”efter at den er forsvundet fra
alle andre steder”, som han siger.
- Og det fører over i, hvorfor lærernes arbejdstid har fået lov
at spille så stor en rolle ved OK18. I forhold til frokostpausen er
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Mere end en
ny overenskomst
For faglærer Bjarne Sinkjær har kampen om OK18
handlet om at gøre op med det politiske tankesæt.
Det, der ser ham og andre offentlige ansattes arbejde
som en udgift i stedet for ressource, der skal sikre et
velfungerende Danmark i fremtiden.
Som bygningskonstruktør kunne Bjarne
Sinkjær tjene mindst 15 procent mere i
den private sektor, end han gør som faglærer på EUD på NEXT. Alligevel har han
valgt at undervise på uddannelsen teknisk designer. Men på de tre år, hvor han
har været faglærer, har Bjarne Sinkjær
oplevet, at det er rigtigt svært, selvom
jobbet er vigtigt for ham.

det nemlig udtryk for ”kontrolkulturen i
fuldt flor”. Her er de offentlige arbejdsgivere brudt ind i noget, som tidligere har
været lærernes suveræne tilrettelæggelse
af arbejdet, og har gjort det til en simpel
time til time-opgørelse.
Han forklarer, at lærerne føler sig
krænket over, at arbejdsgiverne på den
måde forsøger at reducere deres store og
vigtige arbejde og ikke forstår, at man jo
ikke kun leverer arbejde ”når man står
derinde og taler til nogen”.
- Og når man begynder at fatte, at andre bare ikke forstår det, så bliver det en
retfærdig krænkelse, og så får man også
en retfærdig vrede. Det glider fra et krænkelsesunivers til et vredesunivers og altså
fra et: ”Jeg synes ikke, I taler pænt om os”
til ”I har ikke forstået en skid af, hvad der
foregår på vores arbejdsplads”. Vredesreaktionerne opstår, når man opgiver at få
de andre til at forstå det. Krænkelsen bliver personlig, og ”det er vores stand, der
bliver krænket”, som han forklarer.
Men er det opgør, som kan tages i en
OK-forhandling?
- Ja og nej. OK-forhandlingerne er blevet stærkere ritualiseret end de klassiske

- Jeg er havnet i den perfekte storm, hvor
nedskæringer, skolefusioner og reformer rammer samtidig. Og så begynder
Folketinget reformarbejdet med lov
indgrebet i 2013, siger Bjarne Sinkjær.
Han og hans kolleger er gået fra at være
syv faste faglærere til seks klasser til
at være fire faste lærere til fem klasser.
Det betyder, at Bjarne ikke har meget
tid til forberedelse eller faglig opdatering.  Feedback på opgaver bliver der
intet af. Har en elev faglige eller sociale problemer, er der heller ikke tid til at
tage ordentligt fat.

Danmark er bygget på tillid

Ifølge Bjarne Sinkjær  er politikerne på
Christiansborg ved at ødelægge det fundament af tillid, som et velfungerende
Danmark tidligere var bygget på. Det
er sket i iver efter at skulle skaffe skattelettelser. Han oplever en række politiske partier, der ser offentligt ansatte som en udgift, der skal holdes nede.
- Det er, som om politikere i Folketinget lige skal vinde næste valg. Eller lige
skal file lidt på principperne for at indgå en aftale. Men efterhånden er der filet så meget, at principperne for et godt
Danmark er ved at forsvinde – selv i
det parti, som jeg er medlem af, siger
Bjarne Sinkjær.

- Tillid – mellem befolkningen og politikerne – har været dét, som har gjort
Danmark til et velstående land. Den er
ved at forsvinde. Jeg er ked af at sige
det, for faktisk synes jeg, at det er noget af det fineste at være parlamentarisk valgt.
Bjarne Sinkjær ser de store demonstrationer i forbindelse med OK18 som
et symptom på, at medarbejderne har
svært ved tro, at dette ender godt. Og
derfor gik blandt andet jordemødre, læger, DJØF’ere, politibetjente og lærere
sammen til demonstrationer. Bjarne
deltog også gerne, selv om han som erhvervsskolelærer er ansat på tjenestemandslignende vilkår og ikke kan strejke eller lockoutes.  

Vil slås for frokostpausen

Bjarne Sinkjær  ser frokostpausen som
meget principiel. Og han er sikker på, at
hvis pausen ikke bliver en del af en aftale, vil arbejdsgiverne så at sige tage
den bid for bid fra forskellige grupper.
- Der er behov for betalte pauser fra
undervisningen. Jeg kan ikke gå fra en
klasse med 28 elever for at få talt med
studievejlederen om en enkelt elev. I
går kom der tre elever og talte projekt
med mig i min pause – det siger jeg jo
heller ikke nej til.
Så er vi tilbage ved tilliden og forståelsen for den opgave, som offentligt
ansatte løser. Derfor bør de offentlige arbejdsgivere set gennem Bjarne
Sinkjærs briller forstå behovet for at
skabe nogle rammer, der betyder, at han
og andre medarbejdere på offentlige arbejdspladser kan bevare selvrespekten.
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Af Dorthe Plechinger

Vi har ikke den
tid til de unge,
som vi gerne
ville have
Karoline Koch underviser
i matematik i Aalborgafdelingen af VUC
Nordjylland og har – i en
alder af 27 år – måttet
sygemelde sig deltids med
symptomer på stress.
For Karoline Koch er det vigtigste ved OK18,
at der kommer en anden måde at tælle timer
på. Den måde, det fungerer på nu, får hende
til at overveje, om hun kan fortsætte:
- Vi har en årsnorm i mit nuværende job på
VUC. Her tæller man op på årsbasis og underviser ikke det samme antal timer per uge.
I nogle uger løber vi ekstra stærkt og er oppe
på at have 30-32 undervisningstimer, og det
er simpelthen alt for meget, siger hun.
- Vi vil de unge mennesker alt det, vi kan, men
har ikke den tid til dem, vi gerne ville have.  
Karoline Koch mener, at arbejdstidssituationen kan være anderledes i et job som lærer
end i andre fag, fordi det er her og nu, at man
er på i forhold til andre mennesker. Det kan
godt være, at der i perioder ikke er så mange undervisningslektioner, men det hjælper
ikke meget, hvis man lige nu står ved tavlen og
underviser en række kursister i matematik.
- Jeg vil ikke arbejde mere, end jeg skal, og når
derfor ikke altid at forberede mig ordentligt
eller gøre de rigtige overvejelser på forhånd,
så min hjerne kører tre-fire gange hurtigere
end ellers for at følge med, når jeg underviser, forklarer hun.
Selv om Karoline Koch kun er 27 år, er hun
allerede blevet syg af arbejdet. I øjeblikket er
hun deltidssygemeldt med stresssymptomer:
- Så hvis der ikke sker ændringer, begynder
jeg kraftigt at overveje, om det er noget, jeg
kan blive ved at være i, siger hun.
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Alle slags faggrupper med forskellige
ønsker er gået sammen i store
fælles OK-demonstrationer. Også
Uddannelsesforbundets medlemmer
er her på vej til at slutte op.

gladiatorkampe. Man kan faktisk bedst
sammenligne det med en arena, hvor der
foregår en kamp, som vi alle ser på, og hvor
én til sidst kan vende tommelfingeren op
eller ned. Og vi har champions, der kæmper for os i dét, der i virkeligheden er en
klassisk klassekamp, siger han.
- Og det går så længe, at parterne er
identificerbare som arbejdsgivere og arbejdstagere, men det er jo helt umuligt,
når staten også er arbejdsgiver. Så OKforhandlingerne har gladiatorkampens
form, men det, der skete med lærerne i
2013, viste, at det ikke på samme måde
er en fair fight. Der er jo ikke noget moralsk nedværdigende i det, hvis du får
tæsk af nogen, der er større end dig selv.
Og i samme boldgade hører, at man ikke
må slå på nogen, der er mindre end én selv.
Men det var det, der skete.
Antropologen:
Det handler især om anerkendelse

Antropologen Dennis Nørmark skrev for
nylig kronikken ”OK18 er de ansattes oprør mod de talentløse offentlige ledere” i Politiken og er medforfatter til bogen ”Pseudo
arbejde – hvordan vi fik travlt med at lave
ingenting”. Hans pointe er, at de offentligt
ansatte vil have respekt, anerkendelse, tillid
og faglighed – de vil have lov at levere kvalitet på deres kerneområder.
- Løn, spisepause og arbejdstid virker
mere som en kompensation for den utilfredsstillende måde, man bliver behandlet på som offentligt ansatte. Fagforeningerne har de tre håndtag at skrue på ved
overenskomstforhandlingerne, og der-

for fokuserer de selvfølgelig på dem, siger Dennis Nørmark.
- Men jeg frygter, at tragikken bliver,
at vi står med den samme situation igen,
når støvet efter overenskomstforhandlingerne har lagt sig, og man er kommet
til en eller anden aftale: At man i virkeligheden ikke har taget hånd om det egent
lige problem.
Men løn og kompensation er vel også
udtryk for anerkendelse?
- Ja, men det er typisk ikke den anerkendelse, folk tragter efter. I undersøgelser af, hvorfor man i virkeligheden går på
arbejde, ligger løn og kompensation altid stabilt på en tredje eller fjerdeplads.
På en af de første pladser er altid ”meningsfuldhed”. Så lønnen bliver i virkeligheden ofte et plaster på såret, men er
sådan en mærkelig måde at trøste folk
på. Altså, ”det kan godt være, vi omslutter dig med mistillid, og at du kan se din
faglighed forsvinde ud i horisonten, fordi
du skal udfylde 1.200 excel-ark, som ikke
har med dit arbejde at gøre, men her! Nu
får du lidt ekstra i lønposen”.
Det er det pseudoarbejde, I beskriver
i jeres nye bog. Har du eksempler fra underviserne?
- Ja. Også fra jeres skoleområder, men
i anonyme interviews. Også disse lærere
har en oplevelse af, at der er kommet stadig flere mennesker ind i administrationen, at de hele tiden forlanger nye ting af
underviserne, men at de aldrig fortæller,
hvor tiden til det skal komme fra. Den må
de så tage fra det, der i virkeligheden er
kerneopgaven – undervisning, feedback
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Kursist KVUC, Natasja
Emilie Scholl, 25 år: ”Det
har sat os i en lidt dum
situation, at en eventuel
konflikt ville ligge lige op til
eksamen. Alligevel bakker
jeg lærerne op, for det er
jo ikke kun dem, men alle
offentligt ansatte, der skal
løbe stærkere, og det er folk,
der har med andre mennesker
at gøre – sygeplejersker, læger,
pædagoger. Der bliver skåret
de forkerte steder”.

Af Dorthe Plechinger

Kursist KVUC, Carsten
Flink Hansen, 31 år: ”Man
kan godt mærke på lærerne, at
situationen går dem på, men
det har ikke stor indflydelse
på undervisningen. Det var
ellers dét, jeg frygtede. Det
er irriterende, at konflikten
muligvis falder sammen med
vores eksamen, men jeg kan 100
procent godt forstå lærerne, og
jeg støtter dem hele vejen”.

Jeg savner
anerkendelse af vores job
Dorthe Friis, som underviser i FVU, dansk og engelsk på VUC
Nordjylland, er træt af, at de offentlige arbejdsgivere efter hendes
mening bliver ved at kræve mere og mere – med tre års mellemrum.
Når lønmodtagere kræver noget, siger de, at
det går ud over velfærden – og så skal man
skære. Men det sker ikke, når lederne selv
skal have lønforhøjelser:
- Og det er totalt dobbeltmoralsk, siger Dorthe Friis.
Så selv om hun i princippet er tilfreds med sin
løn og hellere så, at de lavestlønnede fik mere,
er hun træt af, at man kigger nedad i stedet for
opad, når man sammenligner med lønnen:
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- Det er da mere frugtbart at kæmpe for, at vi
alle får bedre arbejdsvilkår, siger hun og peger på, at man i det hele taget skrumper velfærdsstaten og den offentlige sektor, samtidig med, at der bliver lagt flere og flere opgaver over. Og det hænger ikke sammen.
Generelt er det ikke økonomien, der er det
største problem, men dét, at man skal arbejde mere og mere og effektivisere hele tiden
i det offentlige.

- Vi er mennesker og ikke robotter.
I det hele taget ville det gøre hende tilfreds,
hvis der var en større anerkendelse af det,
underviserne laver:
- Der mangler en forståelse i samfundet af
vores arbejdsvilkår. Vi kan alle se og forstå,
at dem, der har knoklet fysisk i 50 år, får nogle skader. Men det arbejde, vi har, kan altså
også være psykisk belastende.

Tema: OK18

Hanne Pontoppidan talte ved stordemonstrationen på
Thorvaldsens Plads i København den 10. april.

til eleverne. Det sker, fordi administrationen, kvalitetsafdelingen, ”forbedringsantalten”, eller hvad de nu kalder det, altid har opgaver, der er vigtigere.
- Og de ansatte bliver frustrerede og tænker, at ”det
er jo ikke dét, der er min kerneopgave”. Men de har fået
at vide, at det er naivt, hvis de bare ønsker at følge deres
faglighed eller at gøre det godt.
Hvordan er det kommet dertil?
- En af hovedforklaringerne er, at vi er kommet til at
uddanne for mange mennesker i administration. Og administrationen er dårlig til at få bugt med sig selv. Selvfølgelig er der også en politisk forklaring – at nogle har
et politisk ønske om at kunne redegøre for dit og dat på
de offentlige områder, siger Dennis Nørmark og peger
også på den omfattende mistillidskultur:
- Holdningen er, at kontrol er bedre end tillid.
Er det, fordi lederne er onde?
- Nej, i den perfekte verden vil onde mennesker gøre
onde ting og gode mennesker gode ting. Men vi lever desværre i en verden, hvor gode mennesker gør dumme ting.
De har verdens bedste hensigter, de vil gerne lave forbedringer og øge kvaliteten, men de kommer bare til at
lave løsninger, der i virkeligheden bliver de nye problemer. Vejen til helvede er som bekendt brolagt med gode
intentioner, siger Dennis Nørmark.
Det lyder, som om du ikke mener, at OK-forhandlingerne er stedet, hvor man gør op med det?
- Nej, det er det jo ikke – kun. Det er også i regionerne,
kommunerne og i Folketinget. Men jeg kunne godt tænke
mig, at fagforeningerne var en større spiller på det her
område, når deres medlemmer konstant giver udtryk for
disse frustrationer i stedet for at køre ind på Finansministeriets logik om, at det hele handler om incitamenter og penge. •

Af Dorthe Plechinger

Motiverede lærere
giver motiverede
elever
Mirja Louise Riddervold er 10.-klasselærer på 10Solrød og tillidsrepræsent ant.
For hende har OK18 handlet om at få
genrejst arbejdsgejsten.
- Resultatet af OK13 ligger stadig som en tung dyne over hele lærerstaben, men nu er vi mange flere, der står sammen. Forhåbentlig kan vi nu
sparke dynen af os, siger Mirja Louise Riddervold.
I UngSolrød, hvor hun arbejder, nåede lærerne kun at være underlagt
lov 409 i ét år, før der blev indgået en særaftale på skolen, der sikrede fleksible forhold:
- Men i det ene år var der markant flere sygemeldinger, mere stress
og mindre arbejdsgejst. Flere af vores medarbejdere overvejede, om
de skulle søge et andet job, fordi det var for svært for dem at få det til
at hænge sammen logistisk, hvis de for eksempel boede i København.
Det vigtigste ved OK18 er derfor for hende, at alle bliver sikret gode arbejdsforhold og ikke mister de rettigheder, som man har kæmpet for
igennem årtier. Specifikt for lærerne handler det om, at der bliver lavet en central overenskomstaftale, som kan erstatte lov 409.
- Et samarbejde fungerer bedst under aftalte præmisser, og vi skal også
sikres en lønudvikling, hvor vi bliver belønnet for det vigtige arbejde,
vi udfører. Hvis man skal kigge på det helt store billede, handler det om
ikke at underminere den offentlige sektor og at værdsætte de hænder,
som knokler hver eneste dag.
Mirja Louise Riddervold understreger, at når hun og kollegerne står
ude blandt eleverne, gør de stadigvæk deres arbejde godt:
- Men vi mærker besparelserne i det offentlige. Det er, som om kommuner og regering glemmer, at når der investeres i vores arbejde og arbejdsforhold, investeres der også i eleverne og dermed en bedre fremtid for hele landet. Motiverede lærere giver motiverede elever, og det
er dem, der skal drive vores land videre.
For hende har det vigtigste ved OK18 været, at man står sammen og
har lavet musketereden på tværs af fagforbund i stat, regioner og kommuner.
- Hele forløbet ved overenskomstforhandlingerne denne gang har vist,
hvad vi skal bruge fagforeningerne til. Det var der mange, der ikke vidste
efter OK13, hvor tingene gik galt. Det her er med til at vise, at vi har noget at skulle sige. Og når vi er rigtig mange, der står sammen, er der større sandsynlighed for at få noget igennem, siger Mirja Louise Riddervold.
De ovenstående interviews blev foretaget, inden der forelå en løsning
på konflikten. Redaktionen.
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Med teknologien Learning Analytics kan underviserne få et direkte indblik i elevernes læreprocesser.
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UDPLUK AF
MØDER OG KONFERENCER
15. maj
DTL Seniorer afholder skolebesøg

26.-28. juni
DTL Seniorer afholder generalforsamling

Turen går til Viden Djurs i Grenaa, hvor vi skal have en
rundvisning med særligt fokus på de digitale uddannelser,
blandt andet i udvikling af computerspil, der har tiltrukket
elever fra hele landet. Vi slutter af med en let frokost.
Se programmet på forbundets hjemmeside under seniorerne.

Bemærk, at generalforsamlingen i år afholdes i uge 26 og ikke
som vanligt i uge 27. Indkaldelse udsendes med almindelig post
senest i starten af maj.

For:
Medlemmer af DTL Seniorer med ledsager
Tid og sted: Kl. 11 i Grenaa
Viden Djurs, Teknisk Skole,
Århusvej 49-51, 8500 Grenaa
Kontakt:
Jørgen Andersen, jorgans@grenaas.net
Pris:
Gratis for medlemmer med ledsager
Da det maksimale deltagerantal er 40 personer,
gælder ”først til mølle”-princippet.

For:
Medlemmer af DTL Seniorer med ledsager
Tid og sted: Kl. 14 på Tech College Aalborg
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg
Kontakt:
Bent Ousted, bent.ousted@gmail.com
Pris:
800 kroner pr. person
Billigste offentlige transportmiddel godtgøres.
Tilmelding: SENEST 23. maj

Tilmelding: SENEST 11. maj

20. august
Temadag: kend dig selv som lærer og udnyt
dit potentiale endnu bedre

29.-30. august
Ungdomsuddannelserne og diagnoserne modul 2

Den norske lektor Bente Vetland vil tage udgangspunkt i de
vigtigste opdagelser i, hvad der giver effektiv læring.

Når ungdomsuddannelserne åbner døren for unge med diagnoser,
følger specialpædagogikken med ind.

For:
Alle
Tid og sted: Kl. 10-15 i Odense
Kontakt:
Pernille Nihøj
pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
800 kroner for medlemmer
1.200 kroner for ikke-medlemmer

For:
Alle
Tid og sted: Kl. 10-13 (den efterfølgende dag)
Hotel Kolding Fjord
Fjordvej 154, 6000 Kolding
Kontakt:
Tine Mai Petersen
tmp@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
Tilmelding senest den 17. juni • særpris 3.700 kroner
Tilmelding senest den 1. august • pris 4.500 kroner
Inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelse

Tilmelding: SENEST 2. juli

Tilmelding: SENEST 1. august

Tilmeld dig forbundets møder og konferencer på:
uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer
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Teknologi kan
give et blik ind
i elevernes
læreprocesser
A f M i kk e l K a mp / F oto : C o l o u r b o x

Med den analytiske tilgang Learning Analytics kan undervisere få et
kvalificeret indblik i elevernes læreprocesser. Indtil videre kræver det, at
læreprocesserne foregår ved en pc eller tablet, men i løbet af få år vil det også
kunne bruges ved madlavning eller i idrætstimen.

du som lærer kan se præcis, hvordan eleverne arbejder. At du via
data kan holde øje med, hvordan de regner matematikstykker, arbejder med dansk
grammatik eller måske laver en sovs eller murer en væg. Du ser ikke bare det færdige resultat, men du kan også studere selve problemløsningen og få den enkelte
elevs læringsprofil visualiseret gennem grafer og diagrammer.
Denne tilgang findes og hedder Learning Analytics, og den vinder især frem i udlandet. Indtil videre kan den dog kun bruges, når arbejdet foregår ved en pc eller tablet, men det bliver sandsynligvis muligt at få data om den murede væg eller sovsen
inden for en overskuelig fremtid.
Det giver undervisere nye muligheder, fortæller Thomas Illum Hansen, der er leder af Center for Anvendt Skoleforskning på University College Lillebælt.
- Den teknologiske udvikling har gjort det muligt, at de digitale læremidler læser
elevernes adfærd, når de bruger dem, og giver læreren feedback på elevernes tegn
på læring. På den måde får lærerne et delvist indblik i, hvordan processen har været for eleverne. De kan følge aktiviteten, elevernes fokus, og hvad de bruger tid på,
forklarer han.
Forestil dig, at

Nyt redskab giver ekstra viden

Med nogle udgaver af Learning Analytics kan læreren blandt andet generere søjlediagrammer over, hvor mange minutter klassen eller den enkelte elev har arbejdet
med bestemte emner, hvor mange af de minutter, der er foregået i skoletiden, og hvor
mange minutter eleverne har arbejdet på andre tidspunkter. Lærerne kan også se,
hvilket niveau eleverne har løst eksempelvis ligninger på, om de har givet op undervejs, og om de over tid løser sværere og sværere opgaver. Selvom undervisere i forvejen har styr på den enkelte elevs evner, giver det nye redskab noget ekstra.
- Lærerne har ikke vidst det her altid, for de kan ikke være alle steder på én gang.
Derfor har de ikke haft datagrundlaget. De har måske haft elevernes løsninger på
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opgaverne, men de har sjældent haft mulighed for at iagttage, når eleven arbejder med selve problemløsningen, siger Thomas Illum Hansen.
Bruges til at stille spørgsmål

René Boyer Christiansen er docent ved Center for Skole og
Læring på Professionshøjskolen Absalon. Han er enig i, at
teknologien giver lærere et reelt nyt redskab.
- Ved at man logger og analyserer data bliver nogle af de
processer, som tidligere var skjulte, nu transparente for lærere og elever. Det kan bruges til at understøtte lærerens
didaktiske valg, og det er der perspektiver i, siger han og giver et eksempel, hvor en lærer har produceret en instruktionsvideo, som han mener, eleverne skal se for at løse en opgave. Men ud fra data kan han se, at eleverne ikke ser videoen, men alligevel løser opgaven.
- Så er der ikke overensstemmelse mellem, hvad læreren
ville, og hvad eleverne gør. Den viden kan bruges til at stille
en masse spørgsmål til det didaktiske design: Skal læreren
bare droppe videoen, fordi den er overflødig, skal den laves
anderledes, så de kommer til at bruge den, og hvad er elevernes bevæggrunde for at gøre det, de gør? siger René
Boyer Christiansen.

Thomas Illum Hansen mener, at teknologien kan give
undervisere et vigtigt redskab - som dog skal bruges varsomt.

Indtil videre eksisterer Learning Analytics stort set kun i
den form, hvor elevernes arbejde bliver registreret, når de arbejder med en tablet eller computer. René Boyer Christiansen
ser frem til, at den også kan bruges andre steder.
- Det bliver først virkelig interessant, når det tages ud af
computeren og for eksempel bruges i undervisning i idræt, eller når kommende kokke skal lære at lave mad. Adidas har for
eksempel lige udviklet en sko, der kan sende data om, hvordan
man løber. Det samme kunne man gøre i et køkken. Der vil det
kunne give os oplysninger om temperatur og den slags. Så vil
man efter undervisningen kunne analysere, hvorfor maden er
blevet, som den er, siger René Boyer Christiansen og tilføjer, at
den nødvendige teknologi i vid udstrækning allerede findes, men
kun i meget lille grad har fundet vej til uddannelsessektoren.
Læreren er helt central

Skal Learning Analytics for alvor fungere, kræver det, at der er
et datamættet læringsmiljø, som René Boyer Christiansen kalder det. Kort fortalt dækker det over, at læreren kan få data om
elevernes handlinger undervejs i læreprocessen. Vil man lave
en analyse på baggrund af digitale data, bliver den ikke retvisende, hvis der er for store huller i data. Derfor er det for eksempel svært at analysere elevernes udbytte eller handlinger i almindelig klasseundervisning eller en forelæsning, fordi det er
svært at analysere, hvad der foregår, når de lytter eller selv taler. Til gengæld bliver Learning Analytics brugt i de strukturerede dele af fag som matematik, naturfag og dele af sprogfagene.
- Her er det lettest at producere data og bruge dem digitalt,
fordi det i hvert fald i dele af de fag handler om målbare fakta,
siger Thomas Illum Hansen.
Netop fordi Learning Analytics genererer en bestemt type
data, er det vigtigt, at de data ikke står alene. Læreren skal i høj
grad bruge sin faglighed til at anlægge andre vinkler på eleven
og klassen, end dem, computeren genererer.
- Risikoen er, at man kommer til at have et meget snævert billede af fagene, og at det bliver hele billedet. Der er altid den fare
ved databrug, at man værdsætter det, man måler, i stedet for at
måle, hvad man værdsætter. Derfor er det op til læreren at have
fokus på de elementer af læringen og undervisningen, som er
mere komplekse, end data kan vise, siger Thomas Illum Hansen.
René Boyer Christiansen er enig. Han understreger, at underviseren ikke bliver mindre vigtig i takt med, at teknologien udvikles.
- Nogle vil måske sige, at eksempelvis Learning Analytics
sætter lærerens dømmekraft ud af spil, men det er helt centralt,
at læreren rammesætter og didaktiserer elevernes læring. Brugen af dataunderstøttede didaktiske beslutninger vil snarere
kunne opskrive læreren som professionel, siger han og tilføjer,
at man skal huske den etiske diskussion om data.

- Når digitale data får en betydning i uddannelse og undervisning, rejser det blandt andet spørgsmål om, hvem der ejer
data, hvad de skal bruges til, og hvem som må bruge dem. Der
forestår en stor etisk diskussion i den forbindelse, siger René
Boyer Christiansen.
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Digitale
udfordringer
skal håndteres

A f M i kk e l K a mp

Learning Analytics rummer en risiko for
overvågning, og de mange data kan være
misvisende, hvis de bruges i en anden
sammenhæng, end de oprindeligt var
tiltænkt. Det giver dog ikke mening at
modarbejde den teknologiske udvikling,
men mange dilemmaer skal overvejes nøje.

26

Der er flere potentielle faldgruber ved Learning Ana-

lytics og øget brug af data generelt. Undervisere skal
i høj grad forholde sig til dem, men det giver ikke mening at være imod udviklingen og forsøge at undgå den,
siger Thomas Illum Hansen, leder af Center for Anvendt Skoleforskning på University College Lillebælt.
- Det er den virkelighed, vi står i. Der bliver genereret data i store mængder, og der vil blive udviklet
mere. Det er en realitet, som vi skal håndtere, siger han.
Et af de mulige dilemmaer er, at programmerne i
løbet af de næste år vil kunne sammenkøre data fra
mange andre kilder end programmet selv. Det kunne
være fra elevernes internetsøgninger eller Facebook.
De mange data vil give lærere et bedre indblik i elevernes læring og potentielt skabe mulighed for bedre
læring. Omvendt vil det nærme sig overvågning.
- Det kan klart have et element af overvågning i sig,
hvis lærerne vælger at bruge data til kontrol. Hvis de
bruger det som didaktisk redskab, er det ikke overvågning. Men risikoen er til stede. Der vil komme diskussioner i forhold til misbrug af data og datasikkerhed.
Diskussionerne vil sandsynligvis komme i en overgangsperiode, hvor vi finder ud af, hvordan vi skal udvikle og bruge data. Den overgangsperiode kan vare i
en del år, da der er tale om vanskeligt gennemskuelige
problemstillinger, forudsiger Thomas Illum Hansen.
Der er dog grundlæggende principper, man ikke
behøver at udvikle. Eksempelvis er der en stor ri-
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siko for, at data bliver misvisende, hvis de flyttes
fra den sammenhæng, de var skabt i, og bruges til
noget andet.
- Hvis meningen var, at de skulle bruges i klassen, er de skabt som en del af en relation, og der kan
være forskellige grunde til, at de ser ud, som de gør.
Det kan være, at læreren vil sende et signal til eleverne om, at de skal tage sig sammen, eller måske
vil hun opmuntre dem. Nogle bruger vurderinger
opdragende, andre gør ikke. Hvis man så bruger de
data på embedsmands- eller politikerniveau til at
sammenligne, er de sammenligninger ikke reelle.
Så skal man nok overveje at bruge test i stedet for,
siger Thomas Illum Hansen.
Risiko for overvågning

Lærerne kan også blive overvåget, hvis de skal
sende data opad i systemet. Det vil sandsynligvis
få konsekvenser.
- Hvis data tæller opad i systemet, så kommer
de også til at tælle nedad i systemet – altså i hverdagen. I forhold til test taler man om ”teaching to
the test” – at man tilrettelægger undervisning efter, at eleverne skal klare sig bedst muligt i test.
Her kan lærere komme til at fokusere undervisningen, så det bliver synligt, at eleverne viser den
nødvendige progression i deres læring, siger Thomas Illum Hansen
En afgørende forudsætning for, at de mange data
ikke bliver brugt forkert, er, at stort set alle får større
viden om at håndtere data.
- Data literacy er afgørende. Elever og lærere skal
klædes på til at forstå og bruge data. De skal lære at
triangulere – som blandt andet betyder, at man benytter andre og bredere data og dermed får det til at
vise et mere retvisende billede, end en enkelt kilde
kan. Det er nye kompetencer, der skal udvikles, og
på den måde skal dømmekraften udvikles hos både
elever, lærere, beslutningstagere og andre relevante
aktører. Data literacy må være en del af den almene
dannelse, siger Thomas Illum Hansen. •
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Der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem læsevejledere
og faglærere på erhvervsuddannelserne. En ny rapport viser, at det
bare ikke sker i tilstrækkelig grad, selv om det på mange måder er
lavt-hængende frugter til at styrke og holde fast på eleverne.

Brug læse
vejlederne

– og hjælp dine elever
Af Dorthe Plechinger

De læsevejledere, der er uddannet på erhvervsuddannelserne, bliver ikke brugt i den udstrækning, de
kunne og burde. De får alt for ofte lov til enten at sidde
på et kontor for sig selv eller har så travlt med deres
egen undervisning, at de ikke får brugt deres kompetencer. Og det er synd og skam, for der er et kæmpe potentiale i et stærkere samarbejde mellem dem og faglærerne til gavn for både eleverne og skolen.
Det viser en ny evalueringsrapport fra Nationalt
Videncenter for Læsning: ”Læsning og læsevejledning på EUD”.
- Der er stadig et skridt at gå, når det handler om
at udnytte den viden, som disse læsevejledere sidder
inde med, siger Lene Illum, lektor på UC SYD, der har
observeret og interviewet læsevejledere og faglærere
på tre erhvervsskoler i tilknytning til Region Syddanmarks projekt til rapporten.
Mange elever på erhvervsuddannelserne har valgt
en mere praktisk orienteret uddannelse, fordi de har
det svært med læsningen. Men også erhvervsskoleelever har brug for læsekompetencer i dag. For, som
det hedder i et citat i rapporten, ”Hvis eleverne ikke
er klædt godt nok på, så kan de blive hæderlige hånd-

Evalueringsrapporten
Evalueringsrapporten fra Nationalt Videncenter for læsning
hedder ”Læsning og læsevejledning på EUD” og kan ses her:
http://www.videnomlaesning.dk/media/2350/
laesning-og-laesevejledning-paa-eud.pdf
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værkere, men ikke rigtig gode”. Og det kan man ophøje til et samfundsproblem, siger den anden hovedforfatter til rapporten, Peter Heller Lützen, der er faglig konsulent på Videnscentret og har samlet litteratur på
området til rapporten:
- Det kan jo betyde, at vi får faglærte ud, som har læse- og regnevanskeligheder, og som alt andet lige vil have nogle vanskeligheder i deres
job, siger han og henviser til engelske og tyske undersøgelser, der viser,
at medarbejdere med læsevanskeligheder ofte ikke kommer op i jobhierarkiet, stiger i løn eller udvikler sig.
- Vores hovedbudskab er, at læserkompetencer har en stor betydning
for, hvilken uddannelse man vælger. Men det er meget vigtigt, at vi ikke
bilder os ind, at læsefærdigheder er noget, der slutter, når vi går ud af folkeskolen. Det gør det ikke. Det er dynamisk, og derfor kan vi arbejde med
det – også på erhvervsskolerne, siger han og peger på, at selv om rapporten ikke viser en sammenhæng mellem læsekompetencer og frafald, er
svage læseforudsætninger stadig også en risikofaktor, ”som i kombination med andre ting kan blive et problem”.
Der kan virkelig ske noget

Når læsevejledernes samarbejde med faglærerne er så vigtigt, og når læsevejlederne er på skolerne, hvad er så barriererne for, at de i højere grad
bruges? Her har rapporten undersøgt læsevejledernes betingelser og muligheder, og den peger blandt andet på, at de ikke får tildelt nok ressourcer til arbejdet, og at ledelsen ikke altid bakker op om, at der skal være
tid til samarbejdet.
- Når det ikke sker mere på skolerne, tror jeg, det skyldes, at de har været presset. Det paradoksale er jo, at man har nogle rigtig dygtige læsevejledere ansat på skolerne, men de har for meget undervisning og helt
konkret ikke tid til at varetage læsevejlederfunktionen, siger Peter Heller
Lützen og tilføjer:
- Det lader ellers til, at der er nogle ret lavt-hængende frugter. Og de ledere, vi har talt med i rapporten, kan se, at det her virkelig kan noget. Det
skal man nok prøve at fastholde dem på – at der er noget at gøre.

Læsevejleder:

Der kan ske
små mirakler
Jette Vinther har hænderne fulde som
læsevejleder, men det er mest i forhold til
grundfagslærerne. EUD-reformen har bestemt
ikke gjort behovet for læsevejledning mindre
her, mener hun.
A f D o rt h e P l e c h i n g e r / F oto : A n n e M e t t e W e l l i n g

uendeligt. EUC Nordvest har 2.000 årselever, og selv om der ikke
er lavet en undersøgelse af alle disse elevers
behov for læsevejledning, viste en undersøgelse fra mekanikerlinjen for et par år siden,
at cirka 25 procent af eleverne her havde brug
for læsevejledning, og at mellem otte og ti procent var ordblinde.
Men selv om det umiddelbart virker næsten naturstridigt for to og en halv læsevejledere at dække behovet på hele EUC Nordvest,
er Jette Vinther glad for, at hun som læsevejleder nu kan koncentrere kræfterne ét sted
– nemlig om læsevejledningen. Før var hun
både faglærer og læsevejleder:
- Det har været en kæmpe hjælp. Nu kan
jeg lynhurtigt træde til og drøne ud på værkstederne og høre, hvad jeg kan hjælpe med.
Jeg skal ikke først frigøres fra undervisning,
som jeg skulle før, og det giver nogle fordele,
siger hun.
I rapporten ”Læsning og læsevejledning
Behovet kan virke
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på EUD” fremhæves det, at det især er faglærerne, der kunne have glæde af et samarbejde med læsevejlederne. Og det ved Jette
Vinther godt. Hun er stolt over, at hun fik Politikens Undervisningspris i 2014 for sit arbejde med Mekanikerdansk, fordi hun her
blev indstillet af sine kolleger – faglærerne.
Hun underviste mekanikereleverne i værkstedet i læsning om styretøj og bremser, mens
de stadig var i arbejdstøj og havde beskidte
hænder. Og det fungerede vældig fint og giver god mening, som hun siger. Men lige for
tiden går det meste af hendes tid med at samarbejde med grundfagslærerne om et parallel-engelsk-forløb. EUD-reformen betyder
nemlig, at behovet på grundfagene er meget
stort. Ordblinde og læsesvage sidder og knokler med teorifag, og især engelsk er et kæmpeproblem for mange elever, forklarer hun.
Jeg troede, at de unge elever var gode til
engelsk, fordi de er på de sociale medier og
ser Youtube?
- Dem, jeg har med at gøre, er mekanikere,
smede og industriteknikere, og det er en lidt
anden gruppe end på HTX og HHX, hvor de
andre læsevejledere arbejder. Jeg sidder med
dem, der med et Niels Hausgaards udtryk er
”overordentligt praktisk begavede knejte med
meget sorte hænder”. Og de arbejder med biler. De sidder ikke med Youtube, og de gamer
ikke. De har nogle gamle mobiltelefoner, og
okay, ringer den, så tager de den – måske. Her
er et stort behov for samarbejde med grundfagslærerne, siger hun om baggrunden for
forløbet med parallel-engelsk.
Et kæmpespænd hos eleverne

Så selv om grundfagslærerne på mange måder
er mere trænet i at hjælpe disse unge end faglærerne, er det i praksis her, behovet er størst.
Lige nu sidder der 26 elever på autoholdet og
maser med at læse og forstå engelsk, og mens
den dygtigste arbejder på C-niveau, har den
dårligste elev ikke haft engelsk siden 4. klasse:
- Så er det altså lidt svært at få teorierne
om differentieret undervisning til at virke i
praksis for lærerne. Og oveni er den elev, der
sidder og ikke har haft engelsk i mange år, ordblind, hvilket flere andre på holdet også er. Nå
ja, og derudover er der en autist, tilføjer hun
og fortæller, at læsevejlederne derfor har besluttet at bruge deres SPS-timer til at danne
et mindre hold, som hun altså kører parallelt
med grundfagslæreren i engelsk. Det vil sige,
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Eksperimentet
Der er generelt stort fokus på læsevejledning på EUC
Nordvest. I 2013 fik læsevejlederne penge til at holde
et læsevejledningsforløb for alle faglærerne. Det handlede om ”gråzonesprog”. Det vil sige det sprog, der ligger mellem fagsprog og hverdagssprog, og som kan volde problemer for mange elever. Det var startskuddet
på en kursusrække med fokus på blandt andet læsning.

at engelsklæreren forbereder, hvad undervisningen
skal være om, og så finder Jette Vinther ud af, hvordan eleverne på hendes hold kan magte opgaven:
- På den måde kører jeg parløb med læreren om
forløbet og eleverne, og det fungerer godt, siger hun.
Et kendt ansigt

Der er en verden til forskel
på at undervise eleverne i
arbejdstøj på værkstederne
og i et klasseværelse, mener
Jette Vinther.

Jette Vinther mener, at hun især arbejder så godt
sammen med lærerne på skolen, fordi alle kender
hende – også som faglærer. Hun har været ansat på
stedet i 35 år, spiser sammen med de andre lærere
og går til fagforeningsmøder med dem:
- Og det kan måske være sværere at være læsevejleder, hvis man er nyuddannet og kommer til
et nyt sted.
Er det den største barriere for et bedre samarbejde
mellem lærere og læsevejledere?
- Nej, det er tiden. Tiden til at få fat på faglæreren og høre, om han eller hun kan sætte sig ned en
halv time med mig og diskutere, hvordan vi kan gøre
tingene lidt mere optimalt. Det er også en væsentlig
faktor, at nogle læsevejledere bliver lidt for meget
inde på deres kontor. Det er vigtigt, at vi kommer ud
på værkstederne og taler med eleverne og ad den vej
også begynder at snakke med faglærerne, om der er
noget, vi kan hjælpe med. Og det er svært, hvis de
ikke kender os, siger Jette Vinther, som dog også understreger, at ledelsens opbakning er altafgørende:
- Læsevejledning skal italesættes på højeste niveau, hvis det skal sprede sig ud i organisationen, og
der skal afsættes tid til både læsevejledere og faglærere, siger hun.
Ikke kun min indsats

På EUC Nordvest kommer alle elever gennem den
nationale sprogscreening, og når man har resultaterne, beder Jette Vinther om at komme med ud på
et afdelingsmøde. Her taler de om de elever, der har
vanskeligheder, og hun kommer med helt konkrete
og praktiske råd til lærerne om, hvad de kan gøre,
”som de ikke først skal finde på et link til på en el-

ler anden intraside – for så bliver det ikke
til noget”, mener hun.
- Jeg har ikke tal, der viser, hvor mange
der er hjulpet med læsevejledningsindsatsen. Vi har et kriterium, der hedder, at vi
skal gennemføre 80 procent af de SPS-timer, vi søger. Før vi fik fuldtidslæsevejledere, lå vi måske på halvdelen. Og ellers
er det mest en fornemmelse af, at læsevejledningen gavner eleverne. For det gør
det altså, siger Jette Vinther, men understreger, at det ikke kun er den, der hjælper læsesvage elever gennem uddannelsen. Det er først og fremmest, at de har
valgt en faglighed:
- Det var en øjenåbner for mig, da jeg
skulle skrive den første ansøgning om Specialpædagogisk Støtte, SPS, til en elev. Jeg
sad med gutten og læste hans papirer igennem, mens jeg i mit stille sind tænkte, at
”det her kommer aldrig til at lykkes”. Han
havde fem diagnoser og alt muligt andet,
der gik på tværs, siger hun. Men denne elev
var ikke desto mindre klar til at gå i mesterlære trekvart år inde i grundforløbet.
For mens han ikke kunne sidde stille i et
klasselokale og lære matematik, var det
pludselig okay, når han kunne bruge det
til noget – i hans tilfælde omregninger af
vægt i en opskrift i bageriet:
- Og jeg har set det så mange gange. Når
eleven er i gang med noget, han gerne vil,
så udstår han de pinsler, der kan være undervejs, på en eller anden måde – også læseforhindringer.
Så der kan ske små mirakler?
- Ja! Men der skal en enorm motivation til, før det lykkes, og det har eleverne
især, hvis de bare ved, hvad de vil, siger
Jette Vinther •

Et lille fif til faglærere
”Tænk hele tiden lavpraktisk: Hvis eleverne
skal i gang med at læse autostartbogen og ikke
kan finde ud af det, jamen, så hjælp dem og vis,
at der er to indgange i en bog: Inddelingen i kapitler og et stikordsregister. Det kan være, du
ved det som lærer, men det er ikke sikkert, eleven overhovedet kan læse et stikordsregister”
Jette Vinther, læsevejleder.
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Skolen lukker,
men hvad sker der
med de værdier,
vi har skabt?
Når Københavns Sprogcenter stopper undervisningen, fordi
kontrakten er tabt, er der et stort overskud i kassen. Det kommer
offentligheden ved, hvad der skal ske med de penge.
A f M i k a e l H e rto f t ,
l æ r e r n e s r e p r æ s e n ta n t
p å K ø b e n h av n s Sp r o g center

32

uddannelsesbladet 03 / 2018

Min skole lukker, og jeg mærker, hvordan de-

pressionen skyller ind over mig og bliver liggende
som en tung dyne af ulyst. Min skole lukker og
alt, hvad vi har bygget op af fælles erfaringer i
at undervise indvandrere i dansk, vil blive brudt
ned og splittet op. Jeg bliver personlig ramt –
en 61-årig skal ud og søge nye veje på arbejdsmarkedet – men jeg er mest trist over det fællesskab, som dør.
Skolen startede faktisk allerede med at dø
for et par år siden. Fyringer og besparelser er
siden haglet ned over os, så vi ”kunne vinde
udbuddet”. Vi så, hvordan vi tabte kolleger og
blev ”slankede”. Hver kollega, der blev fyret eller holdt op, var et tab.
Men vi tabte, og vores kontrakt er opsagt
fra i sommer.
Det var ellers en stolt skole – Københavns
Sprogcenter, hvis lærere i årevis har produceret lærebøger og lært tusindvis af indvandrere
dansk. En skole med gamle traditioner for lærerstyring, og hvor lærerne hjælper hinanden
med at undervise på en mangfoldighed af måder, og hvor vi har haft kursister fra hele verden i årtier.
Vi blev sendt i udbud. Det er noget, EU kræver, sagde kommunens embedsmænd, men det
er også noget, de borgerlige politikere inklusive
de radikale er gået ind for i årevis.
Udbuddet blev vedtaget lige så stille på et
møde i et udvalg for et par år siden, og uden at
nogen politikere så det som andet end en administrativ ting. Der var i hvert fald ingen, som
stemte imod eller løftede sagen ind i Borger-

repræsentationen. Heller ikke fra venstrefløjen. Senere blev det vedtaget, at prisen skulle
være 70 procent og kvaliteten kun 30 procent,
og kommunen valgte bevidst at have nogle helt
vage og løse kvalitetskriterier med den begrundelse, at konkrete kriterier som for eksempel
gratis bøger eller minimums antal timer eller maksimums antal elever i klassen ville koste penge. På den måde kunne kommunen gennemføre en besparelse – som kom ovenfra, fordi
den er vedtaget i Folketinget.
Derfor endte det så også med, at de billigste
tilbud vandt, og at de tre gamle skoler i København tabte. Kommunen har sagt kontrakten op.
Fremover skal undervisningen drives langt billigere og af et par andre skoler.
En trist historie – og en ganske normal historie i disse år, hvor masser af arbejdspladser sendes i udbud, folk bliver fyrede, kvaliteten falder: falckreddere, plejehjemsansatte, seruminstituttets ansatte og ansatte i postvæsenet og snart DSB. Men spørgsmålet for vores vedkommende er, hvad der skal ske med de
værdier, skolen ejer?
Københavns Sprogcenter har over årene akkumuleret en ganske stor kapital. Den findes
i form af penge – og ikke mindst i form af en
gældfri bygning i Valdemarsgade på det dyre
Vesterbro. Vi snakker om et millionbeløb, som
nemt kan vise sig at være godt over 30 millioner kroner, når den sidste ansatte er gået ud ad
døren med sin sidste lønudbetaling.
De penge er akkumuleret over mange år. De
er frugten af det arbejde, som lærerne og sekre-
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tærerne og andre ansatte har lagt: Det er
merværdi, produceret af vores arbejde, og
det er penge, som er betalt af kommunen
for arbejdet. Men de ansatte står ikke til
at få nogen indflydelse på, hvordan de skal
bruges, og umiddelbart er det heller ikke
meget, kommunen får at sige.
Alle lærere og chefer er blevet sagt op –
undtagen den øverste – og alle kontorfolkene er blevet sagt op. Så lukker skolen vel?
Hvis skolen lukker, så skal dens værdier bruges til formål, der har med indvandrere og undervisning at gøre, og kommunen skal godkende, hvordan pengene anvendes. De ansatte skal også høres. Der er
så et minimum af offentlig kontrol.
Men foreløbig arbejder vores chef på at
fortsætte skolen med en eller anden form
for virksomhed på et nyt grundlag. Det må
blive mere spinkelt end nu, for skolens formål er at drive undervisning efter loven
om undervisning af voksne udlændinge,
og det falder jo bort. Der er imidlertid også
en mulighed for at drive skole efter lov om
støtte til Folkeoplysning og beslægtet lovgivning. Hvis skolen fortsætter, og den på
en eller anden måde kan drives videre, så
bliver det skolens leder og skolens bestyrelse, der får rådighed over værdierne.
Lukket og udemokratisk struktur

Skolen er en selvejende institution: Det
betyder, at skolen ledes af en bestyrelse,
som er selvsupplerende. Oprindelig er der
blevet nedsat en bestyrelse for flere årtier
siden, og den har efterfølgende valgt, hvem
der skulle efterfølge. Skolens bestyrelse
er ikke valgt demokratisk. Der er kun en
demokratisk valgt repræsentant i bestyrelsen, og det er lærernes repræsentant,
som er valgt af kollegerne. Det er mig, og
jeg forsvinder sammen med tillidsmanden og alle kollegerne. Vi er allerede blevet fyret.
Bestyrelsen kan disponere over pengene inden for de vage rammer, der står
i vedtægterne. Og om få måneder vil der
ikke være nogen af de gamle lærere, som
holder øje med, hvad pengene bruges til.
Fremmedgørelsen mellem dem, der
skabte værdierne, og dem, der skal bruge
dem, er total.
Det er noget, der kommer offentligheden ved. •

Tre københavnske
sprogcentre
nedlægges og
skolekulturen
bliver destrueret
M a r i a R e h l i n g R e f e r , C a n d . m a g i da n s k o g m i n o r i t e t s s t u d i e r ,
M a s t e r i s p r o g o g i n t e g r at i o n o g U n d e r v i s e r i da n s k s o m
andetsprog.

på Københavns tre
sprogcentre har kort før 1. april 2018 fået
deres opsigelser. Det drejer sig om lærere
på Københavns Sprogcenter, Studieskolen og Indvandrernes Aftenskole, som
gennem 40 år har undervist voksne indvandrere i dansk som andetsprog. Skolerne bliver afviklet og lukket 1. juli i år
som følge af Københavns kommunes udlicitering af undervisningsopgaven, idet
kommunen af rent økonomiske hensyn
har valgt to underbydende udefrakommende aktører, UCplus og Clavis.
Det fremgår klart af artiklen ”Kritik af
sprogudbud: Fokus på pris går ud over kvalitet” i Information den 20. marts, at der
har været tale om en politisk spare-manøvre. Sparehensynet bekræftes dels af
en professor i offentlig-privat samspil og
af en repræsentant for Københavns Kommune. Derudover vurderer fagfolk og forskere inden for området, at prisfaldet på
undervisningen vil betyde ”færre timer og
større hold”, og at ”det ikke er muligt at levere en ordentlig kvalitet til den pris”. Men
hvad betyder kvalitet over for pris i denne
sammenhæng mere præcist?
Det bliver klart, når direktøren for UCplus, som er ejet af ’Deutsche Bahn’ og
’Arriva’, udtaler sig i samme artikel: ”Vi
har ingen interesse whatso-ever i, at vores kursister ikke består modulet. For så
får vi ingen penge”, og videre: ”Sprogskolerne får først 70% af betalingen pr. modul, når det er gennemført. Derfor er der
kun én vej frem: at få lært kursisterne det
dansk, de skal kunne for at bestå.” DirekCirka 300 lærere

tøren afslører ikke bare sig selv som profitmager, men også som faglig ignorant.
Han er kun drevet af én ting: at få kursisterne gennem modultestene for at høste
profitten ved beståede modultest. Direktøren er slet ikke klar over, at den egent
lige sprogtilegnelse ligger langt ud over,
hvad testene kræver, og han har ingen interesse i en undervisning, som ligger udover testperspektivet.
Den testfikserede undervisning har
vi i Danmark for længst gjort op med til
fordel for en undervisning og skolekultur,
hvor tilegnelse af et stof foregår i et trygt
læringsmiljø, hvor der er rum og tid til,
at den enkelte kan undre sig og famle sig
frem, og hvor mangfoldighed og åbenhed
prioriteres frem for ensretning og målrettethed. En sådan dannelsesproces, som
bygger på fordomsfrihed, kreativitet og
ukonventionel tænkning, har for længst
bevist sin bæredygtighed ved at fremme
en kultur, hvor vi hver især bidrager til
samfundets positive og innovative udvikling inden for alle fagområder, som igen
er grundlaget for et samfund med velfærd
og det gode liv for de fleste. Det er denne
dannelsestradition, som indvandrere til
Danmark skulle integreres i, som politikerne nu sparer væk. I en hæmningsløs
spare-iver vælger politikerne et privat
tysk-fransk transportselskab til at stå for
undervisningen i dansk som andetsprog
- et stort og vigtigt sprogundervisningsområde i Danmark, som skulle promovere dansk sprog og kultur udadtil – det
kan kun gå galt! •
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At blive
på sporet
Hvornår, hvordan og hvorfor træffer eleverne
beslutningen om at falde fra uddannelsen – eller
blive ved. Det har en forskergruppe undersøgt.
De har fået 175 elever fra VUC’er og EUD-skoler
til at give ”karakterer” til undervisning og skole
uge for uge i fire måneder, og det har gjort det
muligt for dem at komme bag om tallene.

A f S u sa n n e G ot t l i e b

Fr afaldet på erhvervsuddannel-

o g B j a r n e Wa h l g r e n

serne er stadig alarmerende højt – i 2015

Fakta
Projektets titel

At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for
unge voksne

Bevilgende instans
Velux Fonden

Forskere

Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson,
Vibe Aarkrog, Susanne Gottlieb, Christian
Haugaard-Larsen

Deltagende skoler

Erhvervsskoler: KNord, Sosu C, ZBC, Campus
Vejle, Sosu Østjylland
VUC-centre: KVUC, VUF, VUC Lyngby, Vestegnens HF & VUC, Kbh Syd HF & VUC, VUC Fyn,
VUC Aarhus, VUC Nordjylland

Formål

Projektets formål er at opnå større indsigt i
de beslutningsprocesser, der fører til frafald
blandt unge voksne samt at sikre implementering og forankring af bæredygtige strategier og
metoder til fastholdelse
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på knap 57 procent. Det tager man alvorligt på erhvervsuddannelserne, der har
mange års erfaringer med frafalds- og
fastholdelsesarbejde, men tallene viser,
at der er behov for endnu mere viden. For
hvornår, hvordan og hvorfor træffer den
enkelte elev beslutningen om at forlade
uddannelsen, og kan man se mønstre, så
man bedre kan sætte mere præcist ind?
Det er en forskergruppe fra Danmarks
Institut for Pædagogik og Uddannelse
(DPU) i gang med at undersøge. Vi gennemfører i øjeblikket forskningsprojektet ”At blive på sporet”, der er bevilget af
Velux-fonden. Det varer tre år og er et
såkaldt aktionsforskningsprojekt, der
gennemføres sammen med en række erhvervsskoler og VUC’er fra hele landet.
Hvor tilfreds er du?

I foråret 2017 blev der gennemført interviews med over 30 elever. Deres svar
gjorde det muligt at beskrive forskellige
elevprofiler: De stabile, dem med en positiv udvikling, dem med en ustabil udvikling og dem med en negativ udvikling.
Spørgsmålene til eleverne skulle underbygge eller afkræfte vore antagelser om,

at jo klarere eleverne oplever gennemførelse af deres uddannelse som et personligt mål, desto større er sandsynligheden
for, at de fastholdes. Og jo mere eleverne
oplever, at de fagligt kan følge med – og
udvikle sig – i den daglige undervisning,
og jo mere de føler et socialt fællesskab
og selvbestemmelse i forhold til uddannelsesvalg, des større motivation har de
for at fuldføre uddannelsen.
I efteråret 2017 blev der gennemført
en omfattende undersøgelse af elevernes
holdninger til deres uddannelse. Vi ville
undersøge, hvad der skete uge for uge med
eleverne. I alt 175 elever deltog i undersøgelsen og svarede hver uge på fire spørgsmål, hvor de på en skala fra 1 til 7 (7 som
det højeste) skulle markere:
•H
 vor tilfreds er du med uddannelsen? (
)
•H
 vor tilfreds er du med undervisningen i klassen? (
)
•H
 vor tilfreds er du med stemningen
på skolen? (
)
•H
 vor sikker er du på, at du fortsætter
uddannelsen? (
).
Hver uge sendte vi link til de 175 elever
med præcis de samme spørgsmål, som de
skulle give en ”karakter” på.
Resultatet er ret enestående, da det beskriver, hvordan den enkelte elev oplever
sin uddannelse ”uge for uge” over cirka
fire måneder. Det giver også mulighed for
at beskrive, hvordan oplevelserne udvikler sig hos hver enkelt elev. Mens nogle af
eleverne var ret stabile i deres svar, svingede andre meget mellem 1 og 7.
Kurver for den enkelte elev

De elever, der svingede meget i deres
svar, blev valgt ud til nye interviews, så
vi kunne komme ”bag om tallene”. Hvorfor svarede de, som de gjorde? Hvad var
det, de oplevede, og hvad tænkte de? I alt
blev mere end 50 elever interviewet i efteråret 2017. Kurverne og interviewene
betød, at der kom ”kød og blod” bag kurverne på de elever, der havde en ustabil
eller en negativ udvikling.
Et eksempel er Michaels kurve (fig. 1):
Han er karakteriseret som en ustabil elev (den gule kurve svinger fra 3 til
7 fra den ene uge til den anden). Han er
følsom over for noget, andre vil kalde små

Figur 1
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forandringer. Blandt andet sagde han
til, at kurverne svingede, som de gør, at:
”Jeg har gode og dårlige dage. Det har tit
at gøre med, hvor godt jeg kan følge med
fagligt. Når jeg har haft en svær time og
svarer på spørgsmålene lige efter, kan jeg
godt svinge nedad”. Michael er glad for sin
klasse. Stemningen i klassen er vigtig for
hans motivation for at gå i skole (den grå
kurve). I uge 5 havde han en nedtur, fordi
han blev syg og ikke kunne nå at aflevere
opgaverne. Men en samtale med vejlederen i uge 6, hvor vejlederen hjalp ham med
at lave en plan, gjorde, at han igen kunne
overskue sit uddannelsesforløb. Derefter
svinger kurverne nedad igen.
Kurverne over den enkelte elev giver
os blandt andet oplysninger om, hvorvidt der er sammenhæng mellem de fire
kurver. De viser, at der er en vis samvariation, men at den enkelte elev godt kan
opleve undervisningen som dårlig og alligevel være tilfreds med uddannelsen. I
Michaels tilfælde oplever han som sagt,
at stemningen i klassen er god, men han
har alligevel mindre lyst til at fortsætte
på uddannelsen.

enkelte klasser på forskellige erhvervsskoler. Michael havde en optur, der skyldtes personlige forhold, men hele klassen
havde i det hele taget en meget høj score
på ønsket om at fortsætte på uddannelsen i perioden fra uge 6 til uge 10. I uge 8
tog klassen på studietur, hvor både stemningen, tilfredsheden med undervisningen og uddannelsen går op. Da en af lærerne så denne kurve på forskningscirkelmødet, udbrød vedkommende impulsivt: ”Der kan man se, hvor vigtig studieturen midt i efteråret er! Nu kan vi gå hjem
og sige til ledelsen, at den i hvert fald ikke
må spares væk”.
Kurverne for den pågældende klasse
viser, at hen mod slutningen udvikler oplevelsen af uddannelsen og ønsket om at
fortsætte sig på en anden måde end opfattelsen af undervisningen og stemningen i
klassen. Selv om både stemningen og undervisningen opfattes som mindre god, er
alle eleverne (som har svaret) ret overbeviste om, at de vil fuldføre, og at de som
helhed opfatter uddannelsen som positiv.
For lærerne og vejlederne gav det mening at nærstudere kurvebevægelserne.
Et stort dyk i uge 8 kunne lærerne forklare
ved, at netop på dette tidspunkt sluttede
et projekt, eleverne have været meget engagerede i. En af lærerne bemærkede hertil, at ”vi må være særligt opmærksomme,
når vi afslutter ét projekt, før vi begynder
på det næste”.
Sammenholdes skolekurverne er der
også en interessant forskel. Der er to meget

forskellige udviklingsforløb i de to klasser. I den ene klasse er der blandt andet
en stor spredning i gennemsnits-opfattelserne. Denne tendens ændrer sig tydeligt undervejs, hvor de fire kurver fra
uge 11 ligger relativt tæt, for at ’smelte
sammen’ i uge 15. Modsat viser kurven
fra den anden klasse, at eleverne ligger
relativt tæt på hinanden i alle 15 uger, og
at undervisning og stemningen i klassen
konsekvent ligger lavest.
Det gav et helikopterperspektiv for
lærere og vejledere at se på klasserne på
denne måde. Det blev muligt at se på, hvad
der betyder noget internt i klassens dynamik. Nogle klasser har en ret regelmæssig kurve med små udsving. Andre klasser på andre skoler har større udsving.
Nogle slutter forløbet af med et flot opsving i den sidste uge (uge 51). Mon det er,
når eksamen er overstået? Andre slutter
lidt mat med en nedadgående kurve. Mon
det er af samme grund?
Kurver på skoleniveau

Ved at se på alle erhvervsskolernes kurver samlet får vi et mere generelt billede (fig. 2):
Her fremgår det, at der er ’rangorden’ i
de fire kurver: Eleverne giver højest score
til ønsket om at ville fortsætte (
), dernæst kommer elevernes tilfredshed med
den valgte uddannelse (
), så tilfredshed med undervisningen (
) og endelig tilfredshed med stemningen på skolen (
).

Figur 2

Samlet gennemsnit for alle erhvervsskolerne
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Kurver på klasseniveau

Kurverne giver os også et indblik i, hvordan oplevelsen ændrer sig forskelligt hos
de forskellige elever.
De 175 elever kom som udgangspunkt
fra hele klasser fra de deltagende skoler.
Derfor gav det mening at samle kurverne
skole- eller klassevis. Forskellige mønstre
kommer frem, når man sammenligner de
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Det ser ud til, at den gule kurve ligger
højt i begyndelsen, at den falder noget undervejs, og at den stiger igen til begyndelsesniveauet ved forløbets slutning. Det
ser også ud til, at stemningen på skolen
ikke er så betydningsfuld for ønsket om
at fortsætte, som man ellers havde antaget. Skyldes den lave prioritering spørgsmålets formulering, eller er der reelt tale
om en generel tendens? Det er blandt andet drøftet i forskningscirklerne og følges
op i næste fase af projektet.
Det samlede billede viser også, at der
er en tendens til, at alle fire kurver svinger i samme takt. Elevernes svar på de
fire spørgsmål hænger sammen. Det vil
sige, at hvis man ikke er så sikker på, at
man ønsker at fortsætte, ja, så bliver man
mere utilfreds med den valgte uddannelse, med undervisningen og med stemningen i klassen.

Hvad kan det bruges til?

For lærerne og vejlederne, der har deltaget i efterårets undersøgelser, har helikopterperspektivet været en aha-oplevelse
i forhold til at få øje på dynamikkerne i
klasserne.
En af lærere fortæller, at deltagelse i
denne undersøgelse har givet ham og kollegerne belæg for en mere systematisk
og bevidst planlægning af hele undervisningsforløb. Og en af skolerne vil tale
med eleverne om klassens kurve og om,
hvad de kan læse ud af kurverne.
I forhold til kurverne over de enkelte
elever har der tegnet sig nye billeder, man
som lærere eller vejledere ikke tidligere
har fået øje på.
En af vejlederne fortæller, at kurverne
og interviewene har inspireret hende til at
komme ud af sin rolle som ”Frk. fravær”.
Hun og hendes kollega vil fremover bruge
tilgangen, når de taler med de enkelte ele-

ver. På andre skoler vil vejlederne eksperimentere med gruppesamtaler med eleverne. Derved håber man på at skabe en
åbenhed om elevernes beslutningsprocesser og gøre det tydeligt for eleverne,
at de ikke er alene om deres usikkerhed,
men at det er noget, man bearbejder og
bliver klogere af, når man taler om det i
trygge grupper.
Skolerne er nu i gang med at afprøve
og evaluere forskellige tiltag ud fra den
nye viden. De mest bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse vil blive
forankret på skolerne. I projektet skabes
teoretisk indsigt og praktisk erfaring i et
frugtbart samarbejde mellem forskere og
uddannelsesinstitutioner om, hvordan
man bedre kan forstå elevernes beslutningerne om at holde op på uddannelsen
eller ’blive på sporet’. •

MARITIME
HAMBORG
Hamborg er kendt for sin store og meget effektive havn, som er Europas 2. største. Hamborg er
dog også Tysklands 2. største by og har masser at
byde på i forhold til studierejser - oplev fx.

Containerhavnen

Energiebunker Wilhelmsburg

•

Havnerundfart i Europas 2 største havn

•

Virksomhedsbesøg hos fx Lufthansa og Airbus

•

Energiebunkeren og Energieberg Georgswerder

•

KZ-lejren Neuengamme kun ca. 15 km. fra Hamborg

•

U-båden U434 (brugt som destroyer og til spionage)
Fast kontaktperson fra start til slut
Studierejser med afsæt i jeres faglige mål
24/7 adgang til jeres rejsedokumenter
Tryghed uden uventede overraskelser

KZ-lejren Neuengamme

Havnerundfart
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anmeldelser
Redaktionen har modtaget følgende
bøger. Nogle af dem vil blive anmeldt i
kommende numre af Uddannelsesbladet.

Rejsen mod tilgivelse

Basal videnskabsteori

Af Thordis Elva & Tom Stranger. Forlaget
Staarup & Co. 310 sider. 299 kroner.

Af Christoffer Boserup Skov og Kasper Larsen. Forlaget Gyldendal. 88 sider. 100 kroner.

Fagbøger

Jeg må indrømme, at mine forventninger til romanen ”Rejsen mod tilgivelse” var temmelig høje på forhånd, grundet bogens store omtale både internationalt og i Danmark. Jeg må
også med det samme sige, at jeg
synes, romanen er modig.
Der findes (og især ovenpå #metoo-bølgen)
mange beretninger om kvinder, der er blevet forulempet eller ligefrem voldtaget af mænd, men det
er ikke så ofte, at man bliver inviteret ind i hovedet
på gerningsmanden. Det gør man i denne roman,
hvor synsvinklen skifter fra Thordis, der er blevet
voldtaget af Tom, til Tom selv, så man har mulighed for at følge begges følelser og tanker. Det skaber efter min mening en mere nuanceret forståelse: Overgreb kan ikke accepteres, nej, men vi er
alle mennesker på godt og ondt. Man kommer faktisk til at sympatisere med Tom, og som Thordis
også selv konkluderer, er der i virkeligheden ikke
så stor forskel på de to. Ønsket om forsoningen og
om at komme ud af rollerne som henholdsvis offer og bøddel er bogens og de to personers formål.
For folk, der interesserer sig for overgrebets
psykologi, er denne bog interessant. Det er den,
fordi den insisterer på, at man skal kunne identificere sig med begge personer. Dermed gør man
det svært at tænke sort & hvidt og god & ond. På
den måde vil den også kunne skabe en god debat,
hvis man forestiller sig, at man læser den i en klasse med for eksempel unge mennesker, der vil kunne spejle sig i de to personer.
En personlig anke mod bogen er, at jeg ikke er
så glad for den stilistisk. Jeg synes, at den til tider
bliver lidt højdramatisk sprogligt set, for eksempel: ”Da jeg lægger hånden på dørhåndtaget, forvandles det til det hvide plastichåndtag med nøglehul, der hjemsøger mig i mine drømme. Det bliver
stille inden i mig. Er du klar? Spørger jeg mig selv”
(s.120). Personligt har jeg ikke brug for dramaet,
men ønsker bare på godt og ondt at lære de to personer at kende. Men man aner, at forfatteren godt
kan lide spændingselementer, ligesom rejsen har
en klimaks ved også at være en rejse mod tilgivelse.
På trods af min anke, så vil jeg give bogen en
ekstra stjerne for at være nyskabende og skabe
refleksion. Som bogens hovedpersoner selv konkluderer:
”Hvis vi står frem med vores historie, fører det
måske til, at vores samtale bliver endnu mere åben.
I så fald tror jeg, at det er risikoen værd at gøre det”.
Jeg lander derfor på fire stjerner.
Marie Christensen

Som titlen angiver, er forfatternes ambition ”at præsentere de mest basale og
centrale begreber i videnskabsteori”. I bogens forord
står der, at de ni korte, letlæste kapitler er ”… skrevet
med henblik på at blive
brugt i det forløb, der er obligatorisk for alle elever i gymnasiet i forbindelse med studieretnings-projektet (…) Bogen er til brug i den daglige undervisning, og der er derfor også lavet
fordybelses-spørgsmål til hvert kapitel”.
Af de ni kapitler kan nævnes:
• Hvad er videnskabsteori?
• Forklaring på fænomener
• Naturvidenskabelig metode
• Humanvidenskabelig metode
• Samfundsvidenskabelig metode
• Videnskabsetik
Spørgsmålene i kasserne i teksten med
overskriften ”Tid til fordybelse” leder hen mod
den frie tanke og flydende fabulering. Imidlertid har indholdet efter denne anmelders vurdering mest karakter af tjek af forståelsen af,
hvad der er præsenteret i kapitler før, for eksempel ”Hvad er induktionsproblemet?”, og
”Nu skal du arbejde abduktivt. Opstil tre forskellige forklaringer”…
Forlaget Gyldendal indleder sin præsentation af bogen med følgende trompet: ”Videnskabsteori lider ofte under et lidt blakket ry:
Det er kedeligt og svært at forstå”.
Det må vel stå for egen regning, men har tydeligvis været en af drivkræfterne til at udgive en letlæst og enkelt formuleret bog om emnet. Så meget for de gode hensigter. Desværre
kuldsejler projektet delvist. Det seriøse, vigtige
indhold bliver fremlagt upræcist og alt for bredt
snakkende. Ved læsning af bogen følte undertegnede sig mange gange efterladt i spændt
forventning om, hvornår den væsentlige, forløsende opklaring ville komme. For eksempel
her: ”Man kan hævde, at demokrati kræver god
debat, og en god debat er nemmere at have, hvis
den foregår på et rigtigt og oplyst grundlag. Så
risikerer vi nemlig ikke, at vi diskuterer noget,
som ikke har hold i virkeligheden… ”(side 15).
Eller ”Find en teori, du mener er god” (side 21)
– som om en teoris anvendelighed er en smagssag. Eller fra side 61: ”Diskuter om du vil bruge
observationer eller eksperimenter til at undersøge følgende spørgsmål:
• Hvor mange storke findes der i Danmark?

Rejse i tiden

Af Ole Schramm, bog 198 sider
Uddannelsesvitaliserende samtaler

– Guide til fremme af uddannelsesengagement og kvalificeret selvbestemmelse
på ungdoms- og erhvervsuddannelser.
Af Jan Tønnesvang og Sanne Schou, bog
64 sider
Udkant – ny temabog om
det splittede Danmark

Af Hans Henrik Henriksen, Karen Mølbæk og Morten Mikkelsen, bog 140 sider
Pjæk – og lidt mere

Af Carina Bagge, Anna Soele Zachau
Johansson, opgavebog 112 sider
Teknisk Matematik 2

Af Preben Madsen, bog 204 sider
Samfundsfagslærerens øvelsebog

– ny bog om kreativ begrebsindlæring.
Af Bo Isaksen og Marie Borregaard
Vinther, bog 192 sider
Duet – Danskuddannelse 1, modul 3

Af Joanna Haskiel og Kirsa Freimann
Olesen, opgavebog 136 sider
Ild i køkkenet

Af Kirsten Ahlburg, bog 48 sider
Samuels Historie

Af Annemette Gravgaard Larsen, bog 88
sider
Roman
Fra vred til voksen

Af Lisbeth Zornig Andersen, bog 224 sider
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anmeldelser
• Hvilken betydning har dækkene for en bils
bremselængde?
• Er kviksølv giftigt?
Der er sandsynligvis ikke skematid i gymnasiet anno 2018 til ”gamle dages” læsning af
omfattende idehistorisk læsning. Således opfylder ”Basal videnskabsteori” helt sikkert et
behov for gennemgang af dele af europæisk videnskabsteori. Omend det så bliver i en mindre intellektuelt krævende udgave.
Bogen præsenterer mere eller mindre klart
væsentlige, epokegørende teorier og begreber.
Forhåbentlig sætter stoffet så gang i både diskussion, selvstændig tænkning og yderligere
forfølgelse af emnerne. Fremstilling af gymnasieelevernes afsluttende opgaver vil afsløre, om
undervisning og bogens ambition har bestået.
Marianne Bindslev
Ærkedansker perkerdansker
– perspektiver på integration

Af Morten Hansen Thorndal. Forlaget
Columbus. 160 sider. 143 kroner.
Forlaget Columbus præsenterer bogen ”Ærkedansker
perkerdansker” med følgende ord: ”2. Udgave af
Ærkedansker perkerdansker belyser og diskuterer
nogle af de centrale sociologiske, politiske og økonomiske udfordringer, der knytter sig til integration af indvandrere og efterkommere i Danmark, og dækker på den måde centrale dele af
det samfundsfaglige kernestof med et engageret og væsentligt tema”.
Bogen er tænkt som ”en undervisningsbog
til de gymnasiale uddannelser, men den kan
også læses, hvis man blot har en almen interesse for emnet”.
Efter første kapitels instruktion følger bogens tre hovedkapitler. De har følgende overskrifter som dække for tre forskellige tilgange
til forståelse af temaet:
• Integration og de politiske perspektiver
• Integration og de sociologiske perspektiver
• Integration og de økonomiske perspektiver.
Sidst i bogen er et afsluttende kapitel fem
om ”Integration i Danmark - vellykket eller ej?”.
Der er angivet kildehenvisninger løbende i
de enkelte kapitler. Der er også en del relevant
og brugbar statistik. I herværende papirudgave
har forfatteren benyttet skiftende farver som
baggrund for teksten.
Det er imidlertid uklart, hvad hensigten
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er. For eksempel er etymologiske forklaringer trykt på lyserød baggrund, uddrag fra aviser og politiske taler på grå baggrund, forklaring af begreber som ”politiske skillelinier” og
fakta om internationale konventioner ligeledes på grå baggrund.
Ideen med de skiftende farver bliver ikke
præsenteret, hvilket er en skam. Nu bliver det
op til læseren at afgøre, om det er noget mindre væsentligt, der kan springes over, eller måske er ekstramateriale eller noget helt tredje
”Arbejdsopgaver” er drysset ind i de enkelte
kapitler. Nogle har som formål at trække oplysninger ud af den omgivende tekst, opstille hypoteser, drage konklusioner eller stimulere til
en selvstændig meningsdannelse. For ofte består teksten af lidt ufarlig/uklar meningstilkendegivelse, som enten burde angive kilder
eller indgå i et diskussionsoplæg. Tydeligt og
typisk for bogen på side 77: ”Når vi diskuterer
integration i Danmark, er der ofte en tendens
til at diskutere problemet ud fra den betragtning, at etniske minoriteter meget hurtigt bør
assimileres og dermed blive rigtige danskere…”.
”Der er forskere, der påpeger…”. Og igen på side
143: ”Dog er det også værd at lægge mærke til,
at ”anseelsesfaktoren” er meget vigtig for de
etniske minoriteter. Dette kunne indikere, at
der hos de etniske minoriteter er nogle ambitioner om at bryde den sociale arv og tage del i
en social opstigning”.
Både elever og lærere stiller forhåbentlig spontant masser af spørgsmål til sådanne udsagn.
”Ærkedansker perkerdansker - perspektiver på integration” præsenterer et væld af
holdninger, meningsdannelse, statistik og andet fakta om et aktuelt og komplekst emne. Forfatternes eget perspektiv i teksten virker som
resultatet af ægte humanistisk engagement og
bestræbelse på at tilføre debatten nogle nuancer. Dette ridt for den gode sag forplumrer dog
i værste fald i stedet for at afdække, oplyse og
diskutere.
Da bogen først og fremmest er tænkt til brug
på ungdomsuddannelser, vil den i bedste fald
provokere og inspirere til selv at skaffe viden og
udvikle politisk indsigt – kort sagt blive klogere på emne og problematik.
Helt ideelt vil denne bogs indhold sammen
med ungdommelig energi og idealisme kunne rystes til en tankevækkende og velsmagende cocktail.
Kan nydes i både skole og hjem.
Marianne Bindslev

Historiske hovedlinier – fra antikken
til i dag

Af Torben Peter Andersen. Forlaget Columbus, 320 sider, skolepris: 165 kroner plus
moms.
Lad det bare være slået fast
fra starten: Dette er en
fremragende bog, som kan
give vore elever, kursister
og studerende et suverænt
overblik over verdens og
Danmarks historie fra antikken til i dag!
Ja, den vil ovenikøbet kunne bruges som en
slags opslagsbog for mange mennesker, som
har brug for en nem og pålidelig information om dette eller hint i en historisk kontekst.
Gennem 36 korte kapitler som for eksempel
antikken, vikingetiden, renæssance, romertid,
reformation, opdagelser, kolonier, oprør, Asien,
Afrika, industri, atlantisk trekanthandel, moderne krige, koldkrig, globalisering, finanskrise
med mere føres læseren kyndigt rundt.
Vægten i fremstillingen er lagt på sværd,
plov og pen, idet kampen om magten diskuteres i sammenhæng med bevidstheds-, produktions- og teknologihistorien.

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på
grupperejser til Berlin
Berlin 4 dage/3 nætter
Inkl. morgenmad,
ophold i flersengsværelser på valgt
indkvartering samt
bus t/r

fra kr. 790
pr. person

www.berlinspecialisten.dk
Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg
Tlf. 8646 1060 • info@berlinspecialisten.dk

Desuden suppleres alt dette med en yderst instruktiv illustreret
arkitekturhistorie, hvilket ellers ofte er helt fraværende.
For en gangs skyld er fokus ikke udelukkende på vores europæiske forhold, men alle kulturmøder og -konflikter fremstilles både
ud fra en europæisk og en ikke-europæisk synsvinkel.
Forfatteren kalder selv opbygningen for en ”knagerække” til at
skabe overblik og sammenhæng for måske at kunne forstå fortiden.
Samtidig giver netop denne opbygning med talrige korte og informationsrige kapitler særdeles gode muligheder for at lave tværfaglige tematiske forløb.
Teksterne er præget af et prisværdigt kort og klart sprog i letlæselig form, hvilket opdelingen i de mange kapitler også bidrager til.
Desuden rummer bogen talrige gode og velvalgte fotos plus ikke
mindst en lang række yderst instruktive figurer og tabeller.
I denne sammenhæng skal også nævnes, at bogen har noget så
usædvanligt som en liste over de udvalgte illustrationer og endda et
særdeles udførligt indeks. Det er bare godt gjort!
Forfatteren diskuterer undervejs flere gange, hvordan historien
og kilderne hertil er blevet brugt og ikke mindst misbrugt. Forståeligt nok nævner han flere eksempler på, hvordan præsident Trump
på sin helt egen måde bruger korte påstande og henvisninger, som
hans tilhængere sluger, men som ikke kan verificeres....
Netop dette emne er jo kernen i al historieformidling: Hvordan er kilderne til dette og hint, eller Kan vi stole på dette udsagn?
Derfor vil det være oplagt i en undervisning at lade eleverne inddrage helt aktuelle begivenheder og udtalelser. Netop på dette område kan
man mærke en forskel til 1. udgaven med titlen ”Historiens kernestof”
fra 2005. Kapitlerne om de seneste årtier er helt omskrevet, og emner som Det arabiske forår, finanskrisen, Brexit og Trump er tilføjet.
På den tilknyttede hjemmeside kan man finde talrige nyttige kilder og inspirationsopgaver.
Forlaget Columbus skal vanen tro have megen ros for endnu en
gedigen udgivelse med gode billeder, figurer og et enkelt layout. Men
størst ros skal forfatteren, den erfarne gymnasielærer Torben Peter
Andersen, have for en helt igennem solid bog, for sit enkle sprog og
for en række spændende vinkler på historien.
Det er dog yderst tankevækkende og noget forstemmende for
denne anmelder at læse en hel bog, hvor Trump nævnes flere gange, mens Obama slet ikke forekommer…
Ole Fournais
Parlør dansk – at samtale på dansk

Af Kirsten Ahlburg, Socialpædagogisk Forlag. 3. reviderede udgave. 116 sider. 120 kroner. Tilhørende lydbog kan købes.
”Parlør dansk” er beregnet på nyankomne udlændinge, som har brug for talesprog i almindelige
hverdagssituationer. Indholdet er små dialoger,
der er illustreret og præciseret med fotos, annoncer, tegninger og piktogrammer. Det hele medvirker til at styrke forståelsen af det danske sprog,
som det tales i hverdagen. Det skinner tydeligst
igennem i svardelen af dialogerne.
For eksempel på side 60:
”A: Hvor er kopperne henne?
B: Lige derhenne bag tallerknerne”.
Eller på side 42:
”A: ”Jeg sender en SMS i dag.

B: Fint.
A: Hvad er dit telefonnummer?
B: 55 17 42 19.”.
Lærebøger til sprogundervisning har ofte en tendens til at vægte det korrekte (med lange tunge konstruktioner) mere end det anvendelige. Som det
fremgår, er teksten her mundret uden at være slang eller sjusk.
Flere af teksterne er suppleret med en fakta-boks, og som et naturligt bidrag til teksten om fritid indgår for eksempel fotos fra dansk solskins-sommer og snevinter. Herefter følger så en oplistning af vejrlig: Det regner, det
blæser og så videre.
Materialet lever alt i alt op til forfatter og forlags målsætning om at ”samtale på dansk”.
Sammen med samtalebogen foreligger Kirsten Ahlburgs materiale ”Parlør dansk - at skrive på dansk”.
Hæftet er et éngangsmateriale, som eleven kan udfylde med sine skriftlige svar.
Modellen er som følger:
• Samtalebogens afsnit om ”breve og pakker” videreføres i skrivebogen
med en lille sammenhængende tekst om emnet.
• Herefter følger spørgsmål til teksten. Svarene skrives i hæftet.
• Emnet udvides med endnu en række spørgsmål direkte til eleven: ”Skriver du breve i hånden?”, ”sender du pakker til dit hjemland?”.
• Til sidst er der fakta-spørgsmål til emnet. Disse kan besvares ved at
se på fotos i samtalebogen: ”Hvilken farve har postkassen?” og andet.
Alt er opstillet overskueligt og enkelt over to sider.
Marianne Bindslev

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1208København
KøbenhavnKK
1018
Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 70 10 00 18.
Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1. · 5000 Odense C
Tlf: 7010 0018
Esbjerg
Skolegade 81, 3. · 6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018
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
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EN FLYGTNINGEDRENGS HISTORIE
Underviser du flygtninge og indvandrere i dansk? Og har
du brug for at inddrage en god historie i din undervisning?
Så kan vi varmt anbefale Samuels historie. Samuel er en
ung dreng fra Eritrea, som efter en dramatisk flugt er
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Samuels historie er rigt illustreret, og efter hvert kapitel
følger forskellige sproglige øvelser i form af ordforrådsarbejde, læseforståelsesspørgsmål og diskussionsspørgsmål.

Målgruppe: DU2 modul
3-6, DU3 modul 2-4 samt
alle steder, hvor der undervises i dansk og dansk som
andetsprog: VUC, efterskoler og højskoler.
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