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KORTNYT Af Andreas Antoni Lund og Dorthe Plechinger

på erhvervsuddannelserne mangler en praktikplads. Selvom 
der er indgået et stigende antal uddannelsesaftaler i forhold til 
2014, er det primært korte aftaler. Det halter især med at op-
rette praktikpladser på det offentlige område.Det viser stati-
stik fra Styrelsen for It og Læring i Børne- og Undervisnings-
ministeriet. 

En af hovedkonklusionerne er, at det er mænd i højere grad 
end kvinder samt personer af dansk oprindelse i højere grad 
end efterkommere, der får praktikpladserne. 

Analysen viser endvidere, at elever i virksomheds-praktik 
generelt har højere karakterer i dansk og matematik fra folke-
skolen end elever uden en praktikplads, og at det især er ele-
ver fra faglærte hjem, der scorer praktikplads.

Retten:Fyringaffleks
jobberpåbarselvarulovlig

Mens Sanne Dahl var på barsel, besluttede hendes davæ-
rende arbejdsgiver, AOF Randers, sig for, at hun skulle fy-
res, når hun kom tilbage.

Men det var i strid med hele to love, har Ligebehand-
lingsnævnet vurderet. Og samme konklusion er også 
 Randers Byret kommet frem til. 

AOF Randers skal derfor betale Sanne Dahl 12 måne-
ders løn plus procesrente – svarende til 495.000 kroner – 
i erstatning.

9.000 elever
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Meredannelse
og mindre pres
… skal ifølge Danske Gymnasier være nogle af hovedingredi-
enserne i fremtidens ungdomsuddannelser.  De skal i stedet 
være præget af en stærk dannelseskultur, der giver den en-
kelte uddannelsesinstitution, dens medarbejdere og elever et 
tydeligt formål med uddannelse. Det fremgår af et kommis-
sionsarbejde, som gymnasiernes organisation netop har af-
sluttet. Det fremhæves blandt andet, at ”de unge skal møde 
og mærke et stærkt formål og en kultur, hvor værdier betyder 
noget, og hvor der er tydelig respekt for faglighed. Dannelse 
og kritisk tænkning er altså ikke lig med boglighed”. 

Der skal også skabes en positiv mestringskultur. Det vil 
sige, at elever både skal lære at mestre stoffet og præstere. Beg-
ge dele er vigtige, og er der ubalance, skaber det mistrivsel og 
dermed mindre læring, ligesom der skal være en større grad 
af fleksibilitet, bedre sammenhænge og mindre pres. For ek-
sempel i valget af ungdomsuddannelse. Blandt andet bør der 
skabes mere fleksible muligheder for at skifte mellem uddan-
nelser. Politikerne bør tage et større ansvar for den geografi-
ske dækning – det vil sige tænke den sammen med transport- 
og boligpolitikken – og der er i det hele taget brug for en sam-
let samtale om formålet med ungdomsuddannelserne og skaf-
fes et bedre vidensgrundlag. 

 5 barrierer  for ikke  
at  efteruddanne sig

Hvorfor vil tømrere og murere ikke efteruddanne sig? Det 
har en ny analyse fra Tænketanken DEA, som Fagbladet 3F 
skriver om, kortlagt, og her peget på fem udvalgte barrierer:

1.  At vejen til efteruddannelse kan være så snørklet, at 
mange giver op.

2.  At det ofte er uklart, om medarbejderen eller arbejdsgi-
veren skal tage initiativet – og derfor gør ingen det.

3.  At det opfattes som irrelevant, hvis det ikke er tydeligt, 
hvad efteruddannelsen helt konkret munder ud i.

4.  At der findes et “indre uddannelsesloft” hos nogle, hvor 
de opfatter sig selv som færdiguddannede. 

5.  At nogle har dårlige oplevelser fra skoletiden, hvilket i 
sig selv er en stopklods.

Men de barrierer kan overvindes lyder det fra DEA, som 
peger på, at kendskabet til den enkelte medarbejders bar-
rierer kan være først skridt til dette.
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DUFÅRFREMOVERFLERENYHEDER
PÅNETTETOGFÆRREPÅPAPIR
FOR HOVEDBESTYRELSEN ER det vigtigt, at I medlem-
mer modtager information og viden, der hvor I finder 
det mest naturligt. For det er jeres behov som med-
lemmer, der skal være retningsgivende for, hvordan 
vi som forbund tilrettelægger vores medier og vores 
kommunikation. 

Tidligere på året foretog forbundet en medlems-
undersøgelse om tilfredshed med og ønsker til vores 
medier og kommunikation. Undersøgelsen viste, at 
der er flere medlemmer, som vil læse artiklerne fra 
Uddannelsesbladet på nettet frem for i en papirud-
gave af bladet. For at komme medlemmernes ønsker 
og behov i møde har hovedbestyrelsen besluttet, at 
fra 2020 udkommer Uddannelsesbladet fire gange 
årligt på papir i stedet for de nuværende syv. 

Den trykte udgave af bladet bliver fremover sup-
pleret af Udddannelsesbladet.dk på nettet. På net-
tet vil du kunne blive opdateret på aktuelle sager og 
temaer inden for undervisning og politiske beslut-
ninger, som vedrører dit og de øvrige medlemmers 
arbejde. Det trykte magasins indhold skal samle op, 
give overblik og gå mere i dybden med tendenserne i 
de mere dagsaktuelle nyheder.

Du vil fortsat modtage nyhedsbrevet Medlems-
posten i din indbakke. Lige som du stadig vil kunne 
finde Uddannelsesforbundet på Facebook, LinkedIn 
og Twitter. Vi har ikke en forventning om, at alle med-
lemmer fremover følger forbundet på alle sociale me-
dier eller læser alt på Uddannelsesbladet.dk eller den 
trykte version af Uddannelsesbladet. Målet er at være 
til stede, der hvor medlemmerne ønsker, at vi er. 

Medlemsundersøgelsen og efterfølgende inter-
views har netop vist, at medlemmerne har meget for-
skellige medievaner. Nogle foretrækker at læse Med-
lemsposten og tjekke Facebook på mobilen i en pause 

i løbet af dagen. Andre ser forbundets netnyheder på 
PC’en på arbejdet, og der er også en gruppe, som først 
bruger vores medier, når de er nået hjem i sofaen. 

Også når det gælder indholdet i vores medier, kan 
vi ud fra undersøgelsen se, at der er meget forskellige 
ønsker til, hvad I som medlemmer synes er vigtigt at 
vide mere om alt efter, hvor I er ansatte. Derfor sig-
ter omlægningen af forbundets medier i høj grad ef-
ter, at alle medlemmer fremover kan finde viden og ar-
tikler, som er interessante for deres arbejdssituation.  

Trods forskellighederne er der dog også store fæl-
lesmængder for os, som er en del af Uddannelsesfor-
bundet. Vi ønsker for eksempel alle at gøre en forskel 
for de unge og voksne, som vi møder i vores arbejde. 
Fælles for os er også, at der er en bekymring over, at 
rammerne for undervisningen ofte er pressede. Det 
oplever jeg, når jeg er på besøg på medlemmernes ar-
bejdspladser, og i de snakke, som jeg har med både 
medlemmer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-
repræsentanter. Netop derfor tillader jeg mig at kon-
kludere, at det virker meget logisk, at de emner, som 
medlemmerne helst vil læse om i forbundets medier, 
er konsekvenser af politiske beslutninger på Chri-
stiansborg og i kommunerne, udviklingen i løn- og 
arbejdsvilkår samt ideer og viden om arbejdsmiljø. 
Og netop det fælles fokus bliver udgangspunkt for 
en række artikler.

Jeg håber, at I bliver glade for omlægningen af vo-
res medier, som bliver en realitet i marts 2020. Indtil 
da vil I løbende modtage Medlemsposten, lige som 
du også kan finde opdateringer på forbundets hjem-
meside og på sociale medier. 

Jeg ved, at vi endnu kun er i begyndelsen af decem-
ber, alligevel vil jeg gerne benytte lejligheden til at 
ønske rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle. 

Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
Uddannelses- 
forbundet
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Julefrokosten er en af de få begivenheder, hvor vi kan lære nye sider 
af vores kolleger at kende. Og det er som oftest en gevinst i den travle 
dagligdag på jobbet.
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X at gå til kollegaen og bede om hjælp til en 

arbejdsopgave.
- Det at tale sammen og interessere sig 

for hinanden er det, som binder os sam-
men på arbejdspladsen. Hvis du ikke har 
relationer på dit arbejde, men bare mø-
der op, så bliver du ikke motiveret, og det 
går ud over din trivsel, pointerer Helle 
Bruun Madsen.

Vigtigpåpressedearbejdspladser

Ifølge psykolog og forfatter Camilla 
 Raymond skaber gode relationer større 
hensyn. Når vi har gode relationer, bliver 
samarbejdet ifølge Camilla Raymond ofte 
meget nemmere, fordi vi er mere motive-
rede til at hjælpe hinanden. 

- Det er især vigtigt i perioder, hvor 
der er mange afskedigelser og sygemel-
dinger. For når vi pludselig er tre mand, 
som skal løse fem mands opgaver, har vi 
brug for, at alle virkelig bidrager, påpeger 
Camilla Raymond.

Det kan for eksempel være svært for 
kolleger, der selv ikke har det store over-
skud, at udvise hensyn til for eksempel en 
stressramt, som vender tilbage. 

- Men hvis vi har gode relationer, er vi i 
langt højere grad villige til at udvise større 
hensyn, er mere tolerante og har større 
forståelse, påpeger Camilla Raymond. 

Bagsidenafjulefrokosten

Det større hensyn til kolleger kan andre 
gange dog omvendt stå i vejen for samar-
bejdet. Det kan ifølge Camilla Raymond 
nemlig betyde, at vi ikke tør at stille krav 
til hinanden.

Når opgaverne skal fordeles, kan det 
være svært at sige, at ”jeg synes, det er 

ER DU BLANDT dem, der har en hel stribe 
julefrokoster stående i kalenderen i de-
cember. Så er du måske fristet til at melde 
fra til julefrokosten på jobbet. Men gør du 
det, skal du vide, at julefrokosten har en 
vigtig funktion. Den er nemlig – som of-
test – med til at styrke sammenholdet og 
fællesskabet på arbejdspladsen.

- Det er vigtigt, at vi har en lejlighed til 
at være sammen på en anden måde, end 
hvor snakken går om de daglige opgaver, 
forklarer Helle Bruun Madsen, der er le-
delsesrådgiver i interesseorganisatio-
nen Lederne.

Jo bedre du kender dine kolleger, desto 
nemmere er det ifølge hende også for jer 
at arbejde sammen i hverdagen. Styrker 
du din relation til en kollega til julefro-
kosten, vil det også gøre det mere trygt 

Fåmestudafjulefrokosten

•  Gå ind til julefrokosten med nysgerrighed, 
åbenhed og interesse for dine kolleger.

•  Det handler ikke bare om at sætte sig ned og 
drikke sig en kæp i øret og spise en masse 
mad. Det handler om at gå rundt til sine kol-
leger og spørge ind til, hvad der optager og in-
teresserer dem. Du skal heller ikke være bleg 
for at spørge ind til noget personligt.

Hverandenhardrukketformeget

I en undersøgelse fra 2014 foretaget for Ber-
lingske af TNS Gallup blandt 1.080 repræsen-
tativt udvalgte danskere over 18 år, svarer næ-
sten hver anden dansker over 18 år, at de har 
prøvet at drikke for meget alkohol til en jule-
frokost. Og når de tre hyppigste tørstslukke-
re til festen er snaps, almindelig øl og juleøl, er 
det måske ikke overraskende.

Selv om ti procent af de adspurgte frokost-
gæster helt afholder sig fra alkohol, drikker 
mere end hver tredje over de fem genstande, 
som Sundhedsstyrelsen anbefaler på en en-
kelt aften. Hver tredje person fortsætter også 
på værtshus eller diskotek og har derfor rige-
lig tid til at nå at være blandt den femtedel, som 
kaster op eller flirter med en kollega.

din tur” til en, man er tæt på, forklarer 
Camilla Raymond.

Ligesom tætte relationer nogle gange 
kan ende med at blive en udfordring for 
samarbejdet på en arbejdsplads, kan ju-
lefrokosten også være med til at udstille 
mistrivsel på arbejdspladsen. Er det for 
eksempel sparetider, og besparelserne 
rammer julefrokosten, ender julefroko-
sten blot med at blive endnu en begiven-
hed, der viser, at arbejdspladsen er presset. 

- Hvis der er dårligt arbejdsmiljø, og 
man ikke har det godt med hinanden, vil 
folk typisk fravælge at deltage i julefroko-
sten. Og dermed ender julefrokosten med 
at bekræfte, at der er mistrivsel, forkla-
rer Camilla Raymond.

Både hun og ledelsesrådgiver i Lederne 
Helle Bruun Madsen synes dog først og 
fremmest, at vi skal se julefrokosten som 
en positiv begivenhed.

- Julefrokosten tjener det ene formål: 
At vi skal have det godt og sjovt sammen 
og ikke producere noget. Så mange glæ-
der sig og nyder at planlægge det. Og så er 
det noget, man snakker om – både op til og 
bagefter, understreger Camilla Raymond.

DERERFAKTISKEN
MENINGMEDJULE
FROKOSTENSGALSKAB
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KONCERTER MED CHRISTOPHER eller 
L.O.C. og stand-up-shows med Casper 
Christensen eller Jan Gintberg. I de se-
nere år er julefrokosten blevet et event, 
som mange arbejdspladser bruger til 
brande sig selv med. 

Men sådan har det ikke altid været. 
Faktisk har de fester, vi i dag kender som 
julefrokoster, været igennem en lang rejse, 
som begyndte med julestuer – et gilde med 
mad, druk og leg, som nogle mener stam-
mer fra før kristendommens indførsel og 
blev holdt, så længe Danmark primært var 
et landbrugssamfund.

- Det var nogle meget tøjlesløse fester, 
hvor man sammen med de andre – især 
unge – på gården holdt flere løsslupne ar-
rangementer, der ledte op til julen. Gil-
derne omfattede blandt andet seksu-
elle lege og en masse stærk øl, fortæller 
 Caroline Nyvang, der er seniorforsker 
ved Dansk Folkemindesamling.

Familienkomicentrum

I slutningen af 1800-tallet blev julen imid-
lertid præget af mere borgerlige værdier 
og i højere grad knyttet til familien med 
den 24. december i selskab med familien 
som højtidens kulmination. 
- Dermed trådte løssluppenheden i bag-

grunden, og det blev en anden type jul, man 
fejrede. Det blev især familien som fæl-
lesskab, man bekræftede igennem skikke 
og ritualer, forklarer Caroline Nyvang.
Det var først lige før Anden Verdenskrig 
og under besættelsen, at man begyndte 
at markere julen på arbejdspladsen. De 
fleste fik først fri juleaftensdag klokken 
12, og julen blev markeret med, at chefen 
bød på et glas portvin på sit kontor eller 
delte fad med noget lækkert rundt blandt 
medarbejderne.

Igenenvådogvildfest

Efter krigen – især fra 1958 og frem – fik 
danskerne imidlertid flere penge mellem 
hænderne. Julefrokosten blev en aften-
fest og en årligt tilbagevendende begiven-
hed på arbejdspladserne i de større byer. 
- Julen fik en markant opgradering. Jule-
måltidet blev kulinarisk forfinet, vi brugte 
flere penge på gaver, og på jobbet blev ju-
lefrokosterne noget, man som arbejds-
plads kunne profilere sig på i en tid med 
højkonjunktur, hvor det gjaldt om at vise, 
at man havde gode vilkår for personalet, 
forklarer Caroline Nyvang.

Julefejringen blev igen mere våde og 
vilde, og julefrokosten, som vi kender den 
i dag, tog form. 

- Der er klare paralleller til julestu-
erne. Det er noget, som foregår sammen 
med kolleger, og der er en stor løssluppen-
hed. Klipper du din chefs slips over på en 
hvilken som helst anden dag, vil du blive 
fyret, men der vil blive set meget mildere 
på det, hvis det sker under julefrokosten, 
fordi det er et tidspunkt, hvor vi accepte-
rer en anden form for løssluppenhed, for-
klarer Caroline Nyvang. 

Løssluppenhedensfunktion

Ifølge seniorforskeren handler løsslup-
penheden ikke kun om sjov og ballade. 
Måske tjener den et socialt formål.

- Der er forskere, som mener, at jule-
frokosten udgør en social ventil på ar-
bejdspladsen, hvor vi normalt har faste 
former, vi skal overholde. At vi kan have 
brug for at have anledninger, hvor vi kan 
vende tingene lidt på hovedet, fortæller 
Caroline Nyvang. 

Den form for social ventil kan også fin-
des ved karnevaller, hvor folk bærer ma-
sker, eller en festform, som blev dyrket i 
middelalderen kaldet charivari, hvor hver-
dagens hierarki blev vendt på hovedet.

- Man får midlertidigt lov til at tage 
en anden rolle. Medarbejderen fra gulvet 
får lov til at belære direktøren om, hvor-
dan man skal lede en stor industrivirk-
somhed, uden at det forventes at have de 
store konsekvenser – selv om det selvføl-
gelig kan have det, eksemplificerer Caro-
line Nyvang.

Julefrokosterien#MeTootid

Ifølge seniorforskeren er der de senere år 
da også kommet en øget bevidsthed om, at 
der ikke findes nogle vinduer, hvor man 
kan opføre sig fuldstændigt, som man vil. 
Det gælder også julefrokosten. 

Caroline Nyvang fremhæver #MeToo-
bevægelsen – som er en form for oprør 
mod magtmisbrug og seksuelle krænkel-
ser – som eksempel. Den har ifølge hende 
gjort det tydeligt, at der ikke findes no-
gen sammenhænge, hvor krænkende ad-
færd er i orden. 

Spørgsmålet er, hvad det betyder for ju-
lefrokostens fremtid. Caroline Nyvangs 
bud er, at julestuernes løssluppenhed blot 
vil tage andre former fremover. •

JULEFROKOSTENS HISTORIE:  
FRADRUKORGIETIL
FAMILIEHØJTIDOGTILBAGEIGEN
Julefrokosterne har ikke til alle tider været lige våde 
og vilde – for indimellem kommer borgerlighed og 
#MeToo.
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ER DU EN af de flere hundrede af Uddan-
nelsesforbundets medlemmer, som hvert 
år nyder nogle fridage i en af forbundets 
ferieboliger, kan der blive færre boliger at 
vælge imellem. Fra årsskiftet er det nem-
lig ikke alle medlemmer, som har adgang 
til alle forbundets ferieboliger længere.

Det er Tjenestemændenes Forsikring, 
der ejer en stor del af boligerne, som Ud-
dannelsesforbundets medlemmer har 
kunnet leje indtil nu. Men nu har Tjene-
stemændenes Forsikring på et repræsen-
tantskabsmøde ændret reglerne for udlej-
ning. Det betyder, at det fra næste år kun 
er de cirka 12 procent af medlemmerne 
af Uddannelsesforbundet, som har teg-
net forsikring hos Tjenestemændenes 
Forsikring, som fremover har adgang til 
boligerne, der er ejet af Tjenestemænde-
nes Forsikring.

For at sikre så mange medlemmer så 
attraktivt et tilbud som muligt, har for-

FÆRREMEDLEMMERKAN
LEJEALLEFORBUNDETS
FERIEBOLIGER
Med årsskiftet er det kun medlemmer, som har 
forsikring hos Tjenestemændenes Forsikring, der har 
adgang til de 15 ferieboliger, som alle medlemmer af 
Uddannelsesforbundet hidtil har kunnet leje. Alle får  
dog fortsat adgang til ni ferieboliger.

Sådanbookerdu

 Fra 18. december klokken 11  kan du 
se og booke boliger i 2020 på uddan-
nelsesforbundet.dk/feriebolig

Du kan også gøre det på telefon 
33300659

Eller sende en mail til feriebolig@
uddannelsesforbundet.dk.

Deherboliger
kandulejeefternytår

Alle medlemmer har adgang til ni fe-
rieboliger:

•  To lejligheder i København

•  Fire feriehuse i Ertebølle

•  Et feriehus på Fanø

•  Et feriehus på Møn

•  En lejlighed i Malaga.

Medlemmer, som har forsikring hos 
Tjenestemændenes Forsikring, har 
adgang til 15 ferieboliger:

•  To lejligheder i København

•  Fire feriehuse i Ertebølle

•  Et helårshus i Ertebølle

•  Et feriehus på Fanø

•  Et feriehus i Klint

•  Et feriehus på Langeland

•  Et feriehus i Lønstrup

•  Et feriehus på Møn

•  En ødegård i Sverige

•  En lejlighed i Berlin

•  En lejlighed i Malaga

bundets hovedbestyrelse derfor beslut-
tet at investere i tre af boligerne af Tje-
nestemændenes Forsikring. 

- Det har været vigtigt for os, at alle 
medlemmer vil få mulighed for at kunne 
leje de fleste af boligerne efter nytår, un-
derstreger næstformand i Uddannelses-
forbundet, Morten Bay.

Dermed får alle medlemmer frem over 
adgang til i alt ni ferieboliger mod tidli-
gere 15. 

Erhvervelsen af de tre boliger medfø-
rer samtidig, at Uddannelsesforbundet 
må sætte lejepriserne op.

- Det bliver vi nødt til at gøre for at få 
tingene til at hænge sammen, forklarer 
Morten Bay.

De nye beslutninger har også betydet, 
at det katalog over ferieboliger, som nor-
malt sendes ud til medlemmerne med 
årets sidste nummer af Uddannelsesbla-
det, ikke når at blive klar i år. •



Få adgang til 
til særpris 

skoleåret ud

Forstå din skat  |  Dit drømmehus  |  Sundhedsuge FGU  |  P står for
privatøkonomi  |  A står for arbejdslære

Ligger du inde med, eller har du idéer til tværfaglige undervisningsforløb, hører vi meget gerne fra dig.

iForløb
5 grydeklare forløb til din undervisning

Læs mere på fgu.systime.dk

Brug forløbene 
som de er eller 

tilpas efter behov

Flere  
på vej

DIN FGU-PAKKE
– adgang til 26 iBøger®

Som underviser har du fri adgang til bl.a. alle iBøger® og iForløb med Pluslærer-ordningen. 
Se hvordan du bliver Pluslærer på pluslærer.systime.dk

Fri adgang til alle iBøger® i dine fag
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TIL DIG 
DER 
ELSKER 
GODE 
SERIER
To nyheder fra Alfabeta

Dennis Grynnerup og Niels Vinge Koustrup 

TIL PRØVE I DANSK 2
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Denne bog er til dig, som skal til Prøve i Dansk 2. Bogen forbereder dig på de forskellige opgaver, som du vil møde inden for læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.
Materialet består af to kapitler med emnerne: arbejde og fritid. 
I begge kapitler lærer du om prøvens forskellige tekst- og opgavetyper, og du lærer at bruge de rigtige strategier og teknikker til at læse teksterne og løse opgaverne. 

Bliv klar – til Prøve i Dansk 2 består af:
• Grundbog
• Indstik med gode råd og strategier• Video- og lydfiler med eksempler på prøvesituationer• Lærervejledning.

9788763606837_omslag.indd   1001

29/03/2019   11.42

Dennis Grynnerup

TIL PRØVE I DANSK 1

FOKUS 4    |    Nyt grundbogsmateriale. 
Til Danskuddannelse 2, modul 4.

Kursisterne opbygger bred kommunikativ kompetence,  
og får større indsigt i kultur- og samfundsforhold

• Lærervejledning
• Gratis lydfiler på alfabetadigital.dk/fokus4

Til kursister, der skal til Prøve i Dansk 1
Forbereder kursisterne på de forskellige 
opgaver, de kan møde.

• Grundbog
• Indstik med gode råd og strategier
• Lærervejledning

Læs mere om serierne på alfabetaforlag.dk

Nyhed i Fokus-serien

Nyhed i 
BLIV KLAR-serien

ALFABETA
ALFABETA

Fokus Dansk for fortsættere
4

FANNY SLOTORUB OG NEEL JERSILD MOREIRA

www.alfabetaforlag.dk

9 788750 049302
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Fokus 3 er inddelt i 4 kapitler med emnerne:FRITID

BOLIG

DANMARK RUNDT

STORE FESTER

Fokus 3 består af

GRUNDBOG

LÆRERVEJLEDNING med overvejelserne bag materialet, med løsninger 

og kommentarer til de enkelte opgaver, kopisider til kursisterne, ekstra 

opgaveark samt udskrifter af alle lydfiler. 
LYDFILER til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på 

www.alfabetadigital.dk/fokus3 

FOKUS 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 3. 
Formålet med Fokus 3 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence 

som muligt, samtidig med at de opnår en større indsigt i danske kultur- og samfundsforhold. 

FOKUS 3

.  vægter alle fire færdigheder lige (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har  

sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner,  

der arbejdes med

.  styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for  

selv at komme på banen og eksperimentere med sproget.  skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger – med bl.a. 

interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger

.  veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt  

andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige  

læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.  samler op på og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som  

findes sidst i alle kapitler
.  har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende 

spil og test.

Fokus 3 er en del af Fokus-serien, som indtil videre består af Fokus 1 til Danskuddannelse 2, 

modul 1, Fokus 2 til modul 2 samt denne Fokus 3 til modul 3. 

9788750049302_omslag.indd   1

24/08/2018   12.38

ALFABETA

Fokus
 Dansk for fortsættere

2
FANNY SLOTORUB OG NEEL JERSILD MOREIRA

FANNY SLOTORUB OG NEEL JERSILD MOREIRA           FOKUS 2  •  DANSK FOR FORTSÆ
TTERE

ISBN: 978-87-636-0492-5

ALFABETA

Fokus 2 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 2. 

Formålet med Fokus 2 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence 

som muligt, samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfunds- 

forhold. 

Fokus 2
�  vægter alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har side-

 løbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der   

 arbejdes med
  

�  styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for

 selv at komme på banen og eksperimentere med sproget

�  skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger – med bl.a.  

 interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger

�  veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt   

 andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige   

 læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet

�  samler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes  

 sidst i alle kapitler

�  har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende   

 spil og test.

Til materialet er der udviklet et opgavesite, som giver kursisterne masser af ekstra input.  

Her kan de arbejde selvstændigt og i eget tempo. Opgavesitet understøtter arbejdet med 

grundbogen i klassen og giver mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprog-

undervisning. 

Fokus 2 er inddelt i 
4 kapitler med emnerne:

Mad og indkøb

Transport og rejser

Arbejde
Medier

Fokus 2 består af
• Grundbog
• Lærervejledning med overvejelserne bag materialet, med 

 løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver, kopisider til 

 kursisterne, ekstra opgaveark, 4 test samt udskrifter af alle lydfiler 

• Lydfiler til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på 

 www.alfabetadigital.dk/fokus2
• Opgavesite med selvrettende opgaver på 
 www.alfabetadigital.dk/fokus2

• I-bog, som er en digital udgave af den trykte bog. 

Fokus 2 er en del af Fokus-serien, som indtil videre består af Fokus 1, 2 og 3 til henholdsvis modul 1, 2 og 3 

på Danskuddannelse 2. 
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B
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9788763604925_omslag.indd   1
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Fokus 1
Dansk for begyndere

Fanny Slotorub

Fokus 1  er et grundbogsmateriale til 

begynderundervisningen i dansk som 

andetsprog for voksne. Materialet er 

beregnet til modul 1 på Danskuddannelse 

2 og til første halvdel af forløbet på den 

arbejdsmarkedsrettede danskundervisning, 

idet bogen også fokuserer på arbejds- og 

uddannelsesrelateret indhold og sprog.

Det overordnede mål med materialet er,  

at kursisterne opbygger så bred en 

kommunikativ kompetence som muligt, 

samtidig med at de opnår begyndende 

indsigt i danske kultur- og samfunds-

forhold.

Til materialet er der udviklet et website, 

som giver kursisterne masser af ekstra 

input. Her kan de arbejde selvstændigt  

og i eget tempo.  Websitet understøtter 

arbejdet med grundbogen i klassen og  

giver mulighed for differentiering og en 

mere fleksibel sprogundervisning.

Fokus 1
XX vægter alle fire færdigheder lige (tale-, lytte-, læse- og skri-

vefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik 

og udtale som en altid integreret del af de emner, der  

arbejdes med

XX veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfor-

drende opgavetyper, der sikrer, at kursisternes forskellige 

læringsstrategier tilgodeses

XX styrker kursisternes automatisering af sproget, samtidig 

med at de får rig mulighed for selv at komme på banen og 

eksperimentere med sproget

XX skaber en ramme for meningsfuld kommunikation – med 

bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft og 

tværkulturelle sammenligninger

XX gør brug af arbejdsformer og aktivitetstyper, som motive-

rer til aktiv brug og bearbejdning af sproget – bl.a. struk-

turer fra Cooperative Learning

XX har repetitionssider med bl.a. CL-strukturer og sjove spil 

samt evaluering og test, der sætter fokus på læreprocessen.

Fokus 1 er inddelt i  

6 kapitler med emnerne:

Introdansk

Arbejde

Bolig

Familie

Dagligdag

Skole- og arbejdsdag

ISBN 978-87-636-0376-8

9 788763 603768

ISBN 978-87-6
36-0376-8

Fokus 1 består af

GRUNDBOG

LÆRERVEJLEDNING med overvejelserne bag materialet, med løsninger og kommentarer til  

de enkelte opgaver, kopisider til kursisterne, ekstra opgaveark samt udskrifter af alle lydfiler. 

LYDFILER til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på www.alfabetadigital.dk/fokus1

WEBSITE med hundredevis af opgaver, bl.a. lytte- og læseopgaver, udtale- og grammatik-

øvelser, diktater, ordforrådsøvelser, drag-and-drop-aktiviteter og billedserier, som  

kursisterne får adgang til ved køb af bogen: www.alfabetadigital.dk/fokus1

FLEXBOG, en digital udgave af grundbogen til brug på den interaktive tavle eller som  

digital bog til kursisterne.
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Dennis Grynnerup og Niels Vinge Koustrup 

TIL PRØVE I DANSK 2
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Denne bog er til dig, som skal til Prøve i Dansk 2. Bogen forbereder dig på de forskellige opgaver, som du vil møde inden for læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.
Materialet består af to kapitler med emnerne: arbejde og fritid. 
I begge kapitler lærer du om prøvens forskellige tekst- og opgavetyper, og du lærer at bruge de rigtige strategier og teknikker til at læse teksterne og løse opgaverne. 

Bliv klar – til Prøve i Dansk 2 består af:
• Grundbog
• Indstik med gode råd og strategier• Video- og lydfiler med eksempler på prøvesituationer• Lærervejledning.

9788763606837_omslag.indd   1001

29/03/2019   11.42

Dennis Grynnerup

TIL PRØVE I DANSK 1

FOKUS 4    |    Nyt grundbogsmateriale. 
Til Danskuddannelse 2, modul 4.

Kursisterne opbygger bred kommunikativ kompetence,  
og får større indsigt i kultur- og samfundsforhold

• Lærervejledning
• Gratis lydfiler på alfabetadigital.dk/fokus4

Til kursister, der skal til Prøve i Dansk 1
Forbereder kursisterne på de forskellige 
opgaver, de kan møde.

• Grundbog
• Indstik med gode råd og strategier
• Lærervejledning

Læs mere om serierne på alfabetaforlag.dk

Nyhed i Fokus-serien

Nyhed i 
BLIV KLAR-serien

ALFABETA
ALFABETA

Fokus Dansk for fortsættere
4

FANNY SLOTORUB OG NEEL JERSILD MOREIRA
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Fokus 3 er inddelt i 4 kapitler med emnerne:FRITID

BOLIG

DANMARK RUNDT

STORE FESTER

Fokus 3 består af

GRUNDBOG

LÆRERVEJLEDNING med overvejelserne bag materialet, med løsninger 

og kommentarer til de enkelte opgaver, kopisider til kursisterne, ekstra 

opgaveark samt udskrifter af alle lydfiler. 
LYDFILER til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på 

www.alfabetadigital.dk/fokus3 

FOKUS 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 3. 
Formålet med Fokus 3 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence 

som muligt, samtidig med at de opnår en større indsigt i danske kultur- og samfundsforhold. 

FOKUS 3

.  vægter alle fire færdigheder lige (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har  

sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner,  

der arbejdes med

.  styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for  

selv at komme på banen og eksperimentere med sproget.  skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger – med bl.a. 

interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger

.  veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt  

andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige  

læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.  samler op på og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som  

findes sidst i alle kapitler
.  har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende 

spil og test.

Fokus 3 er en del af Fokus-serien, som indtil videre består af Fokus 1 til Danskuddannelse 2, 

modul 1, Fokus 2 til modul 2 samt denne Fokus 3 til modul 3. 

9788750049302_omslag.indd   1

24/08/2018   12.38
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ALFABETA

Fokus 2 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 2. 

Formålet med Fokus 2 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence 

som muligt, samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfunds- 

forhold. 

Fokus 2
�  vægter alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har side-

 løbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der   

 arbejdes med
  

�  styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for

 selv at komme på banen og eksperimentere med sproget

�  skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger – med bl.a.  

 interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger

�  veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt   

 andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige   

 læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet

�  samler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes  

 sidst i alle kapitler

�  har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende   

 spil og test.

Til materialet er der udviklet et opgavesite, som giver kursisterne masser af ekstra input.  

Her kan de arbejde selvstændigt og i eget tempo. Opgavesitet understøtter arbejdet med 

grundbogen i klassen og giver mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprog-

undervisning. 

Fokus 2 er inddelt i 
4 kapitler med emnerne:

Mad og indkøb

Transport og rejser

Arbejde
Medier

Fokus 2 består af
• Grundbog
• Lærervejledning med overvejelserne bag materialet, med 

 løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver, kopisider til 

 kursisterne, ekstra opgaveark, 4 test samt udskrifter af alle lydfiler 

• Lydfiler til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på 

 www.alfabetadigital.dk/fokus2
• Opgavesite med selvrettende opgaver på 
 www.alfabetadigital.dk/fokus2

• I-bog, som er en digital udgave af den trykte bog. 

Fokus 2 er en del af Fokus-serien, som indtil videre består af Fokus 1, 2 og 3 til henholdsvis modul 1, 2 og 3 

på Danskuddannelse 2. 
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Fokus 1
Dansk for begyndere

Fanny Slotorub

Fokus 1  er et grundbogsmateriale til 

begynderundervisningen i dansk som 

andetsprog for voksne. Materialet er 

beregnet til modul 1 på Danskuddannelse 

2 og til første halvdel af forløbet på den 

arbejdsmarkedsrettede danskundervisning, 

idet bogen også fokuserer på arbejds- og 

uddannelsesrelateret indhold og sprog.

Det overordnede mål med materialet er,  

at kursisterne opbygger så bred en 

kommunikativ kompetence som muligt, 

samtidig med at de opnår begyndende 

indsigt i danske kultur- og samfunds-

forhold.

Til materialet er der udviklet et website, 

som giver kursisterne masser af ekstra 

input. Her kan de arbejde selvstændigt  

og i eget tempo.  Websitet understøtter 

arbejdet med grundbogen i klassen og  

giver mulighed for differentiering og en 

mere fleksibel sprogundervisning.

Fokus 1
XX vægter alle fire færdigheder lige (tale-, lytte-, læse- og skri-

vefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik 

og udtale som en altid integreret del af de emner, der  

arbejdes med

XX veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfor-

drende opgavetyper, der sikrer, at kursisternes forskellige 

læringsstrategier tilgodeses

XX styrker kursisternes automatisering af sproget, samtidig 

med at de får rig mulighed for selv at komme på banen og 

eksperimentere med sproget

XX skaber en ramme for meningsfuld kommunikation – med 

bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft og 

tværkulturelle sammenligninger

XX gør brug af arbejdsformer og aktivitetstyper, som motive-

rer til aktiv brug og bearbejdning af sproget – bl.a. struk-

turer fra Cooperative Learning

XX har repetitionssider med bl.a. CL-strukturer og sjove spil 

samt evaluering og test, der sætter fokus på læreprocessen.

Fokus 1 er inddelt i  

6 kapitler med emnerne:

Introdansk

Arbejde

Bolig

Familie

Dagligdag

Skole- og arbejdsdag

ISBN 978-87-636-0376-8

9 788763 603768

ISBN 978-87-6
36-0376-8

Fokus 1 består af

GRUNDBOG

LÆRERVEJLEDNING med overvejelserne bag materialet, med løsninger og kommentarer til  

de enkelte opgaver, kopisider til kursisterne, ekstra opgaveark samt udskrifter af alle lydfiler. 

LYDFILER til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på www.alfabetadigital.dk/fokus1

WEBSITE med hundredevis af opgaver, bl.a. lytte- og læseopgaver, udtale- og grammatik-

øvelser, diktater, ordforrådsøvelser, drag-and-drop-aktiviteter og billedserier, som  

kursisterne får adgang til ved køb af bogen: www.alfabetadigital.dk/fokus1

FLEXBOG, en digital udgave af grundbogen til brug på den interaktive tavle eller som  

digital bog til kursisterne.
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DET ER SVÆRT at udtale sig kritisk om forhold på ens 
arbejdsplads, hvis der for eksempel står fyringer på 
dagsordenen. Men offentligt ansatte har alligevel kun-
net føle sig nogenlunde trygge, da de i højere grad har væ-
ret beskyttet end ansatte på selvejende og private instituti-
oner – for eksempel erhvervsgymnasier og private sprogcentre. 

Det ser ud til at ændre sig nu på visse områder.  
- Det er et demokratisk problem, når lærere ikke har samme 

ret til at ytre sig om kritisable forhold på stedet. Politikerne, der 
har det øverste ansvar, skal have mulighed for at få informati-
oner, der også kommer fra folk med erfaringer fra gulvet, siger 
Oluf Jørgensen, der er forskningschef emeritus fra Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole med speciale i offentlighedsloven. 

Han glæder sig derfor over et nyt EU-direktiv, der udvider 
mulighederne for at ytre sig mere frit for også medarbejdere, 
som ikke er offentligt ansatte. Det såkaldte whistleblowerdi-
rektiv blev endelig vedtaget i EU i oktober, og det giver medar-
bejdere i både den private og den offentlige sektor udvidet mu-
lighed for anonymt at indberette en virksomheds overtrædel-
ser på en række specifikke områder. Det er et minimums-
direktiv, der skal omsættes til danske forhold i løbet af de 
næste to år. Endnu er det for tidligt at sige, hvad det helt 
konkret kommer til at betyde i praksis.

- Det ligestiller privat- og offentligt ansatte med hen-
syn til at give oplysninger til et tilsynsorgan om ure-
gelmæssigheder og omgåelser af love og regler. Så på det 
punkt bliver der en ligestilling, slår Oluf Jørgensen fast.  
Han tilføjer, at offentligt ansattes ytringsfrihed i Danmark jo 
går langt videre end til at give oplysninger til et tilsynsorgan. 
Den giver en ret til at gå ud i offentligheden med kritiske oplys-
ninger om forhold på det sted, man arbejder.

- Og den ret sikrer EU-direktivet ikke. Men når direktivet 
skal føres ud i livet, må der komme en diskussion og politisk 

To nye direktiver fra EU kan betyde, at ansatte i private 
og selvejende institutioner får nye muligheder for også 

at udtale sig kritisk – anonymt. Direktiverne skal nu 
omsættes til dansk lov.

YTRINGS 
BLIVERBREDT
MEREUD
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 Screening til FGU
Test eleverne online og se resultatet med det samme

Screening til FGU giver dig mulighed for at: 
• teste elevernes faglige niveau i dansk, DSA og matematik
• afdække evt. ordblindhed og talblindhed

Screening – FGU er et værktøj, som lærere og vejledere kan bruge bl.a. 
i forbindelse med udarbejdelsen af elevens individuelle forløbsplan. 
Derudover kan værktøjet afdække specifikke vanskeligheder som ord-
blindhed og talblindhed, så eleven hjælpes bedst muligt.

Som en del af hver test findes desuden en række anbefalede  opfølgende 
materialer. 

Materialet er udviklet af erfarne lærere, læsevejledere og matematik-
vejledere på baggrund af allerede eksisterende, afprøvet screenings-
materiale.

Læs mere på screening.systime.dk

Gratis prøveadgang
til lærere og vejledere

Skriv til systime@systime.dk

Grafisk 
overblik
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Hvadmådusige,nårduer

… offentligt ansat: 
Du har ret vidtgående muligheder for at udtale dig, når 
det sker på egne vegne, som privatperson og altså ikke på 
vegne af myndigheden eller din arbejdsplads.

Det er en udbredt misforståelse, at du er begrænset af 
en ”loyalitetspligt” over for din arbejdsplads. Det er du 
ikke. Du har en vidtgående frihed til at udtale dig om for 
eksempel ressourcespørgsmål, som kan have betydning 
for de fremtidige forhold på arbejdspladsen i form af 
nedskæringer.

Du behøver ikke at rejse kritikken internt først.  Det 
kan være hensigtsmæssigt, men du har ikke pligt til at 
gøre det. 

Din ledelse kan opstille nogle retningslinjer om, hvor-
når og hvordan I må udtale jer på skolens vegne. Men når 
du som medarbejder udtaler dig som privatperson og på 
egne vegne, så må ledelsen tåle det.

Hvis du følger de principper, er ytringen lovlig. Det be-
tyder, at ledelsen ikke efterfølgende har ret til at bruge 
såkaldte ”negative ledelsesreaktioner” som for eksem-
pel en fyring.

Du må ikke ytre dig om tavshedsbelagte oplysninger (for 
eksempel om elever eller kursister) eller komme med 
ærekrænkende udtalelser. Du må heller ikke ytre dig i 
en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigti-
ge oplysninger om væsentlige forhold inden for dit eget 
arbejdsområde. Og hvis du er centralt placeret tæt på en 
beslutningsproces, kan der i særlige tilfælde kræves til-
bageholdenhed med hensyn til ytringer om forhold, der 
vedrører dit arbejdsområde. 

… ansat på en selvejende eller privat virksomhed:
Her har du den ytringsfrihed, som alle borgere har, og som 
er sikret gennem Grundloven og Den Europæiske Menne-
skerettighedskonvention. Men den er begrænset i forhold 
til for eksempel loyalitetsbegrebet på arbejdsmarkedet.

Det betyder blandt andet, at du skal afholde dig fra hand-
linger eller udtalelser, der kan skade arbejdsgiveren over 
for omverdenen og udvise en passende adfærd i og uden 
for tjenesten.

Det betyder også, at det for eksempel kan være illoyalt 
for en mellemleder at tale nedladende til menige medar-
bejdere om topledelsens dispositioner eller lade være at 
gå til ledelsen med informationer, der er afgørende for 
virksomheden. 

Du må heller ikke direkte lyve for ledelsen, skabe mis-
tillid til denne eller overtræde virksomhedens perso-
nalepolitik.

I de tilfælde kan overtrædelse medføre afskedigelse eller 
– i grove tilfælde – bortvisning.

KILDE: WWW.OMBUDSMANDEN.DK/FIND/NYHEDER/ALLE/GYMNASIELAERER 
OG PERNILLE BOYE KOCH, LEKTOR OG PH.D. I OFFENTLIG RET VED ROSKILDE 
UNIVERSITET I ET INTERVIEW I GYMNASIESKOLERNES LEDERFORENING,  
HTTPS://GYMLF.DK/OM/
WWW. JOURNALISTFORBUNDET.DK

stillingtagen til, om – og i givet fald i hvilken udstrækning – vi 
kan indføre samme grad af ytringsfrihed for privatansatte som 
offentligt ansatte. Og her må argumentet på banen om, at når 
det handler om udlicitering af offentlige opgaver, må der være 
samme demokratiske behov for information, siger han.

Børværesammerettighed

Når der er så udstrakt ytringsfrihed for offentligt ansatte, er det 
fordi , at vi alle har en interesse i at holde øje med, hvad skat-
tekronerne bliver brugt til. Men der opstår en gråzone, når en 
skole bliver til en selvejende institution. For eksempel er en stor 
del af erhvervsskoler og erhvervsgymnasier selvejende insti-
tutioner, mens en anden stor del er i statsligt regi. De kan have 
samme opgaver, pengene kan komme samme sted fra, men mu-
lighederne for at ytre sig offentligt er vidt forskellige.   

Det er et område, der tidligere har været problematiseret. 
I forbindelse med en sag om en fyring af en gymnasielærer på 
Bornholm, meldte Undervisningsministeriet klart ud, at ”lærere 
ved private gymnasier og erhvervsgymnasier ikke er omfattet af 
de regler og principper, der gælder for offentligt ansatte, da denne 
gruppe lærere ikke er en del af den offentlige sektor”. 

Ikke desto mindre blev der fra samme ministerium sidste som-
mer indført en såkaldt whistleblowerordning på frie grundsko-
ler, som også er selvejende institutioner. Formålet var at sikre, 
at frygten for blandt andet fyring, medieomtale eller repressa-
lier ikke afholdt borgeren fra at indberette lovbrud eller andre 
bekymrende forhold på en fri grundskole.

- EU’s whistleblower-direktiv indeholder minimumskrav. Når 
det skal omsættes til dansk lov, vil det være besynderligt, hvis 
beskyttelsen af whistleblowere bliver begrænset til en række 
EU-retslige emner. På områder, der styres af dansk lov, er der 
også behov for, at ansatte på for eksempel private uddannelses-
steder kan indberette, hvis de bliver opmærksom på uregelmæs-
sigheder, eller at krav ikke bliver fulgt, forklarer Oluf Jørgensen:

- Hvis der indføres samme beskyttelse på de områder, vil det 
give sikkerhed i ansættelsen, så ledelsen ikke må afskedige eller 
på anden måde komme efter vedkommende eller reagere nega-
tivt over for whistlebloweren, understreger han.

Detskalværeegentligeforretningshemmeligheder

Et helt tredje område er de ansatte i private virksomheder. Un-
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EKSPERT:
SELVCENSUROG
PRIVATANSÆTTELSE
HÆNGERSAMMEN
Ansatte bliver mere forsigtige med at udtale sig om 
kritisable forhold, når deres arbejdsplads bliver ud-
liciteret til et privat firma. Det viser i hvert fald et 
studie af social- og sundhedsassistenter, som Ras-
mus Willig, ph.d. og leder af Center for Offentlige og 
privatansatte ytringsfrihed på RUC, har foretaget 
blandt SOSU-ansatte, hvis arbejdspladser har væ-
ret underlagt en stor bølge af udlicitering.

Derfor er det et problem, at der ingen regler eller 
vejledning er for, hvad ansatte på private eller selv-
ejende virksomheder må ytre sig om af eventuelle 
kritisable forhold, når deres arbejde er betalt af of-
fentlige midler.

- Det leder til en mere udpræget tavshedskultur at 
blive ansat i det private. Og der er en direkte sam-
menhæng mellem det at udøve mere selvcensur og 
være privatansat, ligesom der er en sammenhæng 
mellem selvcensur og forhøjet sygefravær – eller 
et ønske om at søge væk fra arbejdspladsen, siger 
han og påpeger, at det ikke er sikkert, at en privat 
virksomhed ønsker at få disse oplysninger ud, hvis 
de for eksempel skal overholde en udliciteringsaf-
tale – selv om det kunne være i offentlighedens in-
teresse at vide det.

- Det overordnede problem er, om folk ytrer sig, hvis 
de oplever særligt kritisable vilkår, som offentlig-
heden burde kende til. Og det gør de i mindre grad 
i det studium, vi har lavet. Vores forskning peger i 
retning af, at hvis der er foregået uregelmæssighe-
der eller ulovligheder, leder det ikke nødvendig-
vis til, at det kommer den politiske eller kommu-
nale ledelse eller en større offentlighed for øre, si-
ger Rasmus Willig.

dervisningen i dansk som andetsprog bliver for eksempel ofte ud-
liciteret til en privat sprogskole. Det betyder, at mulighederne for 
at ytre sig kan være begrænset af kontrakter med tavshedspligt.

Uddannelsesbladet har set et eksempel på en ansættelses-
kontrakt, der pålægger tavshedspligt. Her står blandt andet, at 
medarbejderen både under ansættelsen og efter sin fratrædelse 
har ubetinget tavshedspligt med hensyn til alle forhold vedrø-
rende virksomheden, herunder ikke begrænset til kundeforhold, 
produktionsforhold, markedsføringsforhold og andre forretnings-
hemmeligheder. Og der henvises til lov om forretningshemme-
ligheder og understreges, at brud på tavshedspligten og/eller 
lov om forretningshemmeligheder betragtes som grov mislig-
holdelse, der kan medføre fyring. 

Oluf Jørgensen kalder det problematisk, at der ikke gælder 
den samme ytringsfrihed, når opgaver bliver udliciteret, da der 
er det samme demokratiske behov for at få informationer frem 
fra folk med kendskab til forholdene, så de kan komme til poli-
tikernes kendskab.

Men argumentet er jo ofte hensynet til forretningshemme-
ligheder? 

- For cirka et år siden blev et EU-direktiv om forretnings-
hemmeligheder vedtaget, der netop definerer begrebet ”forret-
ningshemmeligheder” mere præcist og snævert. Her skal der 
være tale om egentlige forretningshemmeligheder, siger Oluf 
Jørgensen og forklarer, at det blandt andet vil sige oplysninger 
om produktionsmåder, opskrifter til produkter, hvordan man 
fremstiller produkter, markedsundersøgelser, detaljerede op-
lysninger om kunder og lignende:

- Men de ord kan være svære at anvende på uddannelsesom-

råder: Jeg har svært ved at se, at der kan være egentlige forret-
ningshemmeligheder på uddannelsesområderne, siger han og 
tilføjer, at der er en tendens til, at begrebet forretningshemme-
ligheder bliver udstrakt til at omfatte alt, der handler om insti-
tutionen eller skolen.

- Der er behov for at få rettet op på denne skævhed. Tankerne 
bag udlicitering er, at man kan få løst nogle opgaver billigere og 
bedre, men så er det jo vigtigt, at vi har mulighed for at kontrol-
lere, om det også er bedre og billigere. Og det kræver, at man kan 
få nogle informationer frem. Det er stadig offentlige opgaver, og 
derfor skal der være mulighed for at kontrollere. •
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”PRØV AT HØR’ HER. Du retter dig efter 
vores lov herude.”

Sådan siger en af bagageportørerne i 
SAS Ground Handling til en ny kollega.

Den nye kollega nægter at melde sig 
ind i fagforbundet 3F. Han er ansat som 
vikar i fire måneder. Han fortæller, at 
han allerede er medlem af IDA, ingeniø-
rernes fagforening, og påpeger, at der er 
foreningsfrihed.

DULUGTER
AFSVED
OGERFOR
MEGET3F’ER
Alt fra dårlig ånde og løn til seksualitet og psykiske 
lidelser kan være tabuer på arbejdspladsen. Men det 
største tabu lige nu er fællesskabet. Og det er derfor 
3F’erne i Kastrup Lufthavn havnede i en shitstorm, 
mener arbejds- og organisationspsykolog.

Diskussionen fortsætter, og en af de to 
3F’ere, som konfronterer vikaren, pointe-
rer, at der hersker ”junglelov” blandt ba-
gageportørerne i Kastrup Lufthavn, og at 
vikaren bare har at rette ind.

Hvad, de to 3F’ere ikke ved, er, at vika-
ren optager samtalen. 

UDDANNELSESBLADET07/2019 17
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”I dag er det helt 
almindeligt, at ledelserne 

spørger medarbejderne, 
om man vil indstille sig 
selv til lønforhøjelse.
EINAR BALDURSSON

Fællesskabeterblevettabu

Kort tid efter – i begyndelsen af september 
– kan hele Danmarks befolkning høre hele sam-
talen på alle de store medier. Og herefter hagler 

kritikken ned over 3F’ernes metode fra alle sider.
Men mens de fleste tager afstand fra 3F’ernes fa-

con og ordvalg, ser mangeårig arbejds- og organisa-
tionspsykolog ved Aalborg Universitet Einar Baldursson 

forløbet og befolkningens reaktion på den som et eksempel 
på et nyt tabu. Et tabu i skred.

Ifølge ham ville episoden aldrig have udviklet sig til en shit-
storm for 30 år siden. Dengang var det nemlig helt almindeligt 
og naturligt, at strejkevagter brugte ord som skruebrækker om 
strejkebryderen.

- For 30 år siden havde vi en meget kollektiv kultur på de dan-
ske arbejdspladser. Der var en fællesskabs-kultur, som ikke var 
et tabu, mener Einar Baldursson.

Men det har ifølge ham ændret sig med den debat om mobning, 
der har fundet sted de seneste årtier. Med mobningsdebatten 
udviklede der sig en moralsk kultur om, at vi skal inkludere alle.

Konsekvensen er, at vi i dag er ekstremt beskyttende over 
for mindretal. 

- Det har skabt usikkerhed over for de metoder, som fælles-
skaber kan bruge til at opretholde sig selv. Men vi har stadig 
brug for fællesskaberne. Det betyder, at fællesskaberne i sti-
gende grad bliver nødt til at handle i det skjulte, forklarer Ei-
nar Baldursson.

Og det er netop et fællestræk ved tabuer. Tabuer er det, vi 
ikke taler om. Det, der er omgivet af hemmelighedskræmmeri.

Løntalerkunmegetfåom

Vi har hørt det i mange andre sammenhænge før, men fælles-
skabet står altså også, hvad angår tabuer, over for individua-
liseringen.

Et bevis på den udvikling er ifølge Einar Baldursson, at løn 
er blevet et tabu.

Deklassisketabuer

Der er emner, som den traditionelle 
forskning mener er tabuer, der kan findes 
på tværs af alle civilisationer og kulturer. 
De findes typisk inden for drab og jagt, sex 
og seksuelle forhold, forplantning, afdø-
de og deres grave samt fødevarer og spis-
ning – især kannibalisme.

KILDE: WIKIPEDIA.ORG

Etpolynesiskofferritual

Begrebet tabu stammer fra Polynesien og 
betegner et offerritual, som høvdinge ud-
førte. Ingen andre end høvdingene måt-
te overvære eller vide, hvordan ritualer-
ne foregik. Skulle andre få indblik i cere-
monierne, blev de straffet.

KILDE: WIKIPEDIA.ORG
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I dag er det blot 28 procent af danskerne, som taler om deres 
løn med kollegerne, viser en ny undersøgelse, som  Userneeds har 
foretaget blandt 1.199 erhvervsaktive danskere for IDA. Åben-
hed om løn er ellers kendt som et godt værktøj til at løfte med-
arbejdernes løn og komme ulighed til livs.

Løn var ifølge Einar Baldursson imidlertid ikke så ømtåle-
ligt et emne tidligere. Lønnen var bestemt ved fælles overens-
komster, som også foreskrev faste kriterier – såsom ancienni-
tet – for, hvordan man kunne stige i løn. 

- Det hele var meget gennemsigtigt, og alle stod lige. Man 
vidste, at man havde den løn, som fællesskabet havde forhand-
let sig til igennem overenskomsterne. Og man vidste, hvad ens 
kolleger havde i løn. Det gav en enorm tryghed, forklarer Ei-
nar Baldursson.

Den tradition blev ifølge arbejds- og organisationspsyko-
logen disrupted, da ledelserne indførte lokale lønforhandlin-
ger og dernæst de såkaldte fedterøvstillæg – løntillæg som 
ikke tildeles efter objektive kriterier såsom anciennitet, men 
ved forhandlinger, som finder sted mellem den enkelte med-
arbejder og ledelsen.  

- I begyndelsen var der meget stor modstand mod fedterøvs-
tillæg. I dag er det helt almindeligt, at ledelserne spørger med-
arbejderne, om man vil indstille sig selv til lønforhøjelse. Re-
sultatet er, at lønforskellene er meget store, og at løn ikke er no-
get, vi taler om, påpeger Einar Baldursson.

Arbejdeerikkeencocktailfest

Hvor fællesskaberne ifølge Einar Baldursson er det største tabu 
i dag, var det privatlivet, som var det mest ømtålelige at tale om 
på jobbet for 30 år siden. 

- Før var det naturligt, at der var en grænse mellem arbejde 
og privatliv. Der er siden sket en ufattelig hurtig udvikling mod, 
at en del af det, som tidligere var privat, nu er offentligt. For ek-
sempel er transkønnethed og homoseksualitet nu accepterede 
temaer på arbejdet, forklarer Einar Baldursson.

Han peger på, at mange i dag helt beredvilligt deler deres 

fritidsliv med deres kolleger på de sociale medier. Samme ten-
dens ser Majken Lorelei Matzau, erhvervspsykolog og direktør 
for Matzau Erhvervspsykologer.

- I dag krænger vi nærmest vore sjæle ud på de sociale me-
dier. På vores bedsteforældres tid ville man aldrig have haft den 
slags samtaler, vi har i dag – hverken blandt venner, ude i det of-
fentlige rum, på de sociale medier og i særdeleshed ikke på ar-
bejdspladserne. Der talte man ikke om følelser, forklarer hun.

Der er ifølge hende dog stadig spilleregler på arbejdspladsen. 
Og det synes hun også, at der skal være. 

For at man kan samarbejde og have gode arbejdsvilkår, skal 
man ifølge Majken Lorelei Matzau have en passende grænse 
for, hvilke intime og personlige forhold, som for eksempel psy-
kisk sygdom, seksualitet eller familiehistorie, man deler med 
sine kolleger.  

- En arbejdsplads er anderledes end en cocktailfest, en ven-
nekreds eller en familierelation. For når vi går på arbejde, har 
vi en professionel rolle, og der gælder andre spilleregler. Vi er 
på arbejdspladsen for at løse vores opgave. Og der er nogle per-
sonlige ting, som er upassende at tale om, påpeger Majken 
 Lorelei Matzau.

Som medarbejder skal man ifølge hende derfor tænke over, 
hvad man deler med sin kolleger og chefer.

- Du kan godt fortælle, at der er knas på hjemmefronten. Men 
du skal ikke dele, at din mand har problemer med at få den op at 
stå, eller at din kone har en affære. Det kan gå helt galt, når der 
opstår konflikter på arbejdspladsen, og man har den her form 
for intim viden om hinanden, advarer Majken Lorelei Matzau.

Stresserelefantenirummet

Et tabu, som Majken Lorelei Matzau hele tiden støder på ude på 
de arbejdspladser, hun er konsulent for, er stress. 

Det er ikke kun, fordi den stressramte medarbejder føler sig 
sårbar. Stress er ifølge hende også et tabu for lederne. 

- Tit vil ledelserne ikke kalde det for stress. De vil kalde det 
trivsel. De er bange for, at det smitter, bare man bruger ordet 

”Du skal ikke dele, at din mand 
har problemer med at få den 
op at stå, eller at din kone har 
en affære.
MAJKEN LORELEI MATZAU
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stress. Det er et tabu for ledelsen, fordi det er noget, som kan 
pege tilbage på ledelsen, forklarer Majken Lorelei Matzau.

For medarbejderne er stress ofte for personligt et emne at 
tale om, hvis de selv eller en kollega er ramt af det. 

- Tabuer er elefanten i rummet, man ikke vil tale om. Og stress 
er sårbart og enormt hårdt. Man er bange for at virke svag, og 
det er man også, når man er stressramt. Det er også svært for 
kollegerne. De ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre og sige til en 
kollega, som kommer tilbage fra en sygemelding for stress, for-
tæller Majken Lorelei Matzau.

Einar Baldursson er ikke enig i, at stress er et decideret tabu. 
I hans øjne er det dog et problem, som ledelserne gerne undgår.

- Det skyldes, at ledelserne føler afmagt. De er rådløse, og de 
har ikke været i stand til at løse, at flere og flere medarbejdere 
oplever, at de har stress. Så i stedet for at have åbne diskussioner 
om stress, forsøger man med placebo-løsninger såsom mind-
fulness, påpeger Einar Baldursson.

Undskyld,mendulugterdårligt

Et aspekt ved tabuer er, hvad man selv gør og ikke har lyst til at 
tale højt om, fordi det er pinligt. Noget andet er altså, hvad man 
ikke bryder sig om at sige til andre.

”Det er sværere at sige til 
andre, at de lugter, end 
at sige, at de har løst en 
arbejdsopgave dårligt.
MAJKEN LORELEI MATZAU

Det faglige indhold og valg af destination går hånd i hånd. 
Vi kender de faglige muligheder på destinationerne og 
med et stort kontaktnet over alt i Europa, kan vi tilbyde et 
skræddersyet program til netop jeres studietur.

Vi sætter fokus på studieturens 
centrale omdrejningspunkt 
– det faglige indhold

Med 15 års erfaring i at arrangere studierejser tilbyder vi:

 ٚ Skræddersyede studierejser over alt i Europa
 ٚ Stort fagligt program på de fleste destinationer
 ٚ samme rejsekonsulent fra start til slut
 ٚ Altid konkurrencedygtige priser

Kontakt os på telefon 44 94 60 90  
eller send os en email på  
info@grupperejsebureauet.dk 

– vi sidder klar til at hjælpe dig.

Få inspiration og 
hent vores faglige 

katalog online!
grupperejsebureauet.dk

Den 
faglige guide

inspiration til studieturens  
faglige indhold
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Psykologensråd:
Sådangørduopmærksom
påmadmellemtænderne

•  Se på, hvordan din kollegas egen adfærd er. Er det en 
person, som selv ville sige det, hvis du har madrester 
siddende mellem tænderne, vil kollegaen nok gerne 
selv have det at vide, hvis frokosten kan ses, når han/
hun åbner munden.

•  Du kan teste det ved at spørge kollegaen, om han/hun 
selv ville gøre opmærksom på det, hvis han/hun var 
på date med en, der havde mad mellem tænderne.

•  Vurderer du, at din kollega gerne vil have det at vide, 
så sig det direkte. Lad være med at pakke det ind i gi-
rafsprog, men sig det samtidig også med et glimt i øjet, 
ligesom man siger, at ”Tivoli er åben” til en, som har 
glemt at lyne sin lynlås eller at knappe sin gylp. 

KILDE: MAJKEN LORELEI MATZAU

På jobbet er det det, som vores kolleger gør, og som vi ikke 
har mod på at tale med dem om. Hvem har for eksempel lyst til 
at fortælle sin kollega, at han har dårlig ånde, eller at hun har 
mad siddende mellem tænderne?

- Der er faktisk ret mange, som oplever hos deres kolleger, 
at de lugter af armsved eller har dårlig ånde. Men det er su-
per svært at tale om. Grunden til, at det er svært at tale om, er, 
at det går ind i intimsfæren, forklarer Majken Lorelei Matzau. 

Alt, der gælder det fysiske, er ifølge hende intimt og personligt.
- Det er pinligt for den, som har dårlig ånde, lugter af sved el-

ler har mad mellem tænderne. Det er meget personligt. Det er 
sværere at sige til andre, at de lugter, end at sige, at de har løst en 
arbejdsopgave dårligt. Og det er svært nok at sige i øvrigt, men 
det er endnu sværere på en arbejdsplads, fordi det er et profes-
sionelt rum, forklarer erhvervspsykologen.

Tabuet omkring kropslugte er ifølge arbejds- og organisa-
tionspsykolog Einar Baldursson måske særligt omfattende 
på danske arbejdspladser. I Danmark har vi nemlig flere ar-
bejdspladser, hvor der både er mænd og kvinder, end noget an-
det sted i verden.

- Det uheldige er, at kvinders lugtesans er bedre end mænds, 
mens det er mere almindeligt blandt mænd end kvinder, at der 
tages let på hygiejnen. Og dermed er det endt med at være et 
tabu, som er blevet mere udbredt, forklarer Einar Baldursson.

Tabuerneskifterstadighurtigere

For mens nogle tabuer nedbrydes, opstår der hele tiden 
andre.

- De nye tabuer er dog meget anderledes end de 
gamle. De gamle var velbeskrevet i litteraturen, 
og der var en vis enighed om, hvad det betød, 
hvis man nedbrød dem. I dag vil mange have 
svært ved at svare på et spørgsmål om, hvad 
der er tabu, forklarer Einar Baldursson.

Traditionelt har forskningen peget 
på, at tabuer findes inden for emner som 
blandt andet sex og død. 

Majken Lorelei Matzau hæfter sig 
ved, at vi generelt er blevet mere åbne, 
end vi har været tidligere. 

- Men rammerne flytter sig hele ti-
den, understreger hun.

Ifølge Einar Baldursson går udskift-
ningen af tabuer bare hurtigere og hur-
tigere. Så mens kropslugte, løn, stress og 
fællesskaber er dagens tabuer på jobbet, 
er det ikke til at sige, hvad vi fejer ind un-
der arbejdspladsens gulvtæpper i morgen. •
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SUDOKU LET

4 3 2 1

8 7 9 4 6

5 8 6 3

7 2 4 5

1 2 8

4 8 7 3

3 4 2 5

8 9 4 5 6

8 1 3 7

9 2 5

4 6 8

3 2 6

8 9 6

7 5 4 9

1 7 3

7 8 5

2 7 3

4 6 1

SUDOKU SVÆR

Elever på talentforløb får mindre hjælp til at løse opgaverne og må selv finde ud af,  
hvordan de finder ud af det.



Differentiering
Alle elever på erhvervsuddannelserne 
skal blive så dygtige, som de kan! 
Men elever er forskellige og lærer på 
forskellige måder – derfor skal under-
visningen differentieres. Dette kursus 
giver dig et overblik over, hvad 
under visningsdifferentiering er, og 
gør det mere enkelt for dig at hånd-
tere en differentieret undervisning.

Klasseledelse
Klasseledelse handler om at skabe et 
positivt læringsmiljø, hvor eleverne 
har de bedste betingelser for at lære 
og udvikles som mennesker. Kurset  
i klasseledelse giver viden om, hvad 
klasseledelse er, og konkrete bud på, 
hvordan du skaber en varieret under-
visning, der involverer og engagerer. 

Digitale teknologier
Dette kursus giver dig et overblik 
over, hvad digitale teknologier er, og 
det gør dig endnu skarpere på, hvor-
dan du kan bruge digitale teknologier 
didaktisk meningsfuldt. Du kommer 
til at arbejde med dine egne it-kom-
petencer og bliver derigennem bedre 
til at styrke dine elevers digitale 
færdigheder. Kurset gennemgår også 
en række specifikke teknologier.

U
D

D
1119

Mangler du en introduktion til, hvordan du bruger film i undervisningen, eller hvordan du arbejder 
med feedback? Så er Didaktika noget for dig.

Didaktika er et digitalt univers med efteruddannelseskurser til EUD-lærere. Kurserne dækker bredt 
fra differentiering til brug af digitale teknologier i undervisningen. Kurserne giver dig praktiske bud  
på, hvordan du kan eksperimentere med didaktik i din undervisning. 

Kom hurtigt i gang – klik ind på didaktika.gyldendal.dk

Didaktika
Efteruddannelses-
kurser i didaktik

Til dig, der 
underviser 
på EUD
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A F  M I K K E L  K A M P  /  F OTO :  J E N S  B A C H

TALENTELEVERFINDER
SELVUDAF,HVORDAN
DEFINDERUDAFDET

Elever på talentforløb får mindre hjælp til at løse opgaverne. 
Til gengæld bliver de gode til at løse komplekse opgaver. Det 
er vigtigt, at deres lærere har tid til at give ordentlig feedback, 
fortæller Carsten Blumensaat Fredsøe fra Mercantec.

TALENTELEVER FÅR FÆRRE oplysninger, når de skal løse en op-
gave, end ordinære elever gør. Sådan lyder den enkle udgave af, 
hvilken forskel der er på at undervise de to typer elever, fortæl-
ler Carsten Blumensaat Fredsøe, som er underviser på Mercan-
tec i Viborg. Her har han undervist talentelever, ligesom han 
også gjorde på sin tidligere arbejdsplads Tradium i Randers, 
hvor han desuden deltog i et udviklingsprojekt om emnet. Til-
gangen er den samme.

- Talentelever skal selv søge oplysninger. De bliver udfordret 
mere, fordi de selv skal finde ud af, hvordan de finder ud af det. 
De kan selvfølgelig få hjælp, men oplægget er, at de skal udfor-
dres, siger han og giver et eksempel på, hvordan han kan stille 
opgaver til mekaniker-elever:

- Skal en gruppe elever lære at måle can-bus-signalet i en 
motorstyring på en bil, får talenteleverne netop kun at vide, at 
de skal måle can-bus-signalet (can-bus er en type ledningsnet 
i biler, red). Det får de andre også at vide, men dem fortæller vi 
også, hvor man måler det, hvilke farver ledningerne har og den 
slags. Følger de manualen, løser de opgaven. Talenteleverne 
skal selv finde ud af, hvordan de løser opgaven, fortæller han.

Passerikketilalle

Endnu en forskel er, at talenteleverne, efter de har løst en op-
gave, skal kunne redegøre for, hvordan de har gjort, og hvad de 
kan bruge det til. Den træning er med til at udvikle dem.

- Talentelever er mere vant til komplekse opgaver, og de er 
skolet i informationssøgning. Det kan komme dem til gavn ved 
svendeprøven, hvor de netop selv skal finde oplysninger, siger 
Carsten Blumensaat Fredsøe og tilføjer, at svendeprøven er den 
samme for alle elever.

Selvom den problemorienterede tilgang er god til talentfulde 
elever, betyder det ikke, at den passer til alle.

- Det er nok en god idé for 10 til 20 procent af eleverne. Mange 
Talenteleverne lærer selv at søge 
oplysningerne. 
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ELEVER ER IKKE født talentfulde. De bliver talenter i kraft af dem, 
de møder på deres vej. Derfor er det afgørende, hvordan vi møder 
eleverne, fortæller antropolog Suna Christensen, der ad flere om-
gange har beskæftiget sig med talent i erhvervsuddannelser. Hun 
har blandt andet været ideudvikler og leder af projektet ”Undervis-
ning til talent – aktionslæringsforløb for ledere, pædagogiske vej-
ledere og lærere på erhvervsskolerne”.

Her har forskere samarbejdet med fire skoler med talentspor om 
at udvikle undervisningen til erhvervsskoleelever, som har mod på 
undervisning på et højere niveau.

- Skolerne skulle lave talentforløb, hvor det høje niveau ikke er 
det samme som et bogligt højt niveau. De fik ikke retningslinjer for, 
hvordan undervisningen skulle foregå. I stedet havde de præstati-
onsstandarder. Ud fra dem udviklede de selv undervisningen, for-
tæller Suna Christensen.

Det resulterede i projektorienteret undervisning, hvor eleverne 
skulle være løsningsorienterede. 

- Det er meget elevcentreret undervisning, hvor eleverne får 
mulighed for at være kreative og meget aktive. De oplever at sam-
arbejde med deres medstuderende, og de oplever at blive løftet af 
deres venner, fortæller Suna Christensen.

Fleretyperdygtighed

Antropologen ser et stort potentiale i denne type undervisning, som 
er målrettet en af mindst tre måder at anskue talent og dygtighed 
på i erhvervsuddannelserne.

Den ene måde dominerer på EUX, hvor der som i det meste af 
uddannelsessystemet er en akademisk tilgang. Her er målet at 
blive god til at tale og skrive om et emne. Eleven er dygtig, når han 
eller hun formår at integrere teori og praksis, og derfor består læ-
rerrollen i store træk i at formidle kendt viden fra teori og praksis. 

En anden tilgang kommer til udtryk i forbindelse med de årlige 
Skills-konkurrencer. Her er målet at blive god og at vinde. Dygtig-

Giv praktisk talent samme status som boglig 
 talent. Så kan talentudviklingen blive et træk-
plaster for nye elever på erhvervsuddannelserne, 
mener antropolog Suna Christensen. Hun har 
arbejdet med projekter om talent og peger på, at det 
kræver, at læreren møder eleverne på nye måder.  

DETERETTALENT
ATKUNNELØSE
ETPROBLEM

A F  M I K K E L  K A M P  /  F OTO :  A N D R E A S  B R A N D R U P  E L K J Æ R

andre ville gå i stå og have brug for en del 
hjælp, hvis de skulle løse denne type op-
gaver, siger Carsten Blumensaat Fredsøe.

Hans erfaring siger ham, at det er let-
test for underviserne, hvis man har rene 
talenthold, for de kan være langsommere 
end de elever, der får opgaverne på den 
mere traditionelle måde.

- Talenteleverne skal have tid til in-
formationssøgning og til at løse opgaven 
selv. Og når de skal have feedback, tager 
det typisk også længere tid, fordi de netop 
har fundet forskellige informationer. Det 
skal vi helst have tid til at spørge ind til. Vi 
har efterhånden fået udviklet opgaver til 
de forskellige typer elever, men med blan-
dede hold skal man være meget opmærk-
som på at differentiere, siger undervise-
ren fra Mercantec. •
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hed forstås her som at blive bedst i forhold 
til de kendte standarder. Derfor formid-
ler læreren i høj grad metoder, man alle-
rede kender. 

På talentsporene er tilgangen en helt 
tredje. 

- Her er målet at blive god til at arbejde 
udforskende og selvstændigt. Her hand-
ler dygtighed om at blive god til at klare 
en konkret udfordring. Lærerens rolle 
er i høj grad at facilitere elevernes egen 
søgen efter viden eller den rigtige me-
tode til at løse et problem, fortæller Suna 
 Christensen og tilføjer, at den sidste til-
gang er usædvanlig.

- Det er interessant med den tilgang i 
et uddannelsessystem, hvor højt niveau 
ellers er ensbetydende med noget bogligt. 
Den har potentiale til at udfordre hierar-
kiet, så praktisk viden også kan blive an-
erkendt som tegn på dygtighed på niveau 
med boglig viden. Det kunne godt smitte 
af på hele EUD-området, siger hun.

Suna Christensen giver et eksempel 
på den traditionelle måde at tænke dyg-
tighed i uddannelsessystemet. Eksem-
plet handler om en mekanikerelev, der 
tidligere havde gået på gymnasiet, men 
ikke gennemført.

- Man kunne mærke, at han kunne lidt 
mere rent bogligt, så han blev spurgt, om 
han ikke ville på EUX. Men han var jo 
netop stoppet på gymnasiet, så han sagde: 
”Jeg gider ikke læse”. Han ville væk fra det 
boglige spor, og det er et udtryk for vane-
tænkning, at man skal tage en boglig ud-
dannelse, fordi man har evnerne til det, 
siger Suna Christensen.

Eleverneermedudviklere

Den problemorienterede undervisning ta-
ger typisk udgangspunkt i en kundecase, 
som lærerne opfinder. En kunde har et 
problem, som skal løses.

- I mere traditionel undervisning har 
læreren en faglig viden, de vil give ele-
verne. Læreren har en plan for, hvad ele-
verne skal lære i dag. Det kan typisk føre 
til en klassisk undervisning, hvor læreren 
formidler sin viden. I den problemorien-
terede undervisning siger man: ”Hvor-
dan kan vi gøre eleverne aktive og pro-
blemløsende”? Det er en elevcentreret 
nedefra og op-didaktik, hvor eleverne er 

medudviklere af undervisningen, siger 
Suna Christensen.

Hun påpeger, at der er forskel på at ek-
sekvere efter en manual eller selv finde 
ud af at løse problemer. Hun giver et ek-
sempel fra mekanikeruddannelsen, hvor 
undervisningen handlede om at finde fejl 
og mangler i en bil. I stedet for at instru-
ere eleverne i, hvad de skulle gøre og give 
dem en manual, gav underviserne dem 
den opgave, at eleverne selv skulle finde 
ud af, hvordan de ville undersøge, hvilke 
fejl og mangler bilen havde. 

- De skulle selv finde ud af, hvad de skulle 
kigge efter. Det er et andet udgangspunkt, 
og lærerne udfordrede eleverne undervejs 
i forhold til, om de havde kigget de rele-
vante steder. Her tilrettelægger lærerne i 
høj grad undervisningen, så eleverne selv 
opsøger viden – så det bliver relevant for 
dem, og de får konkret erfaring med, hvil-
ken praktisk sammenhæng, den viden er 
relevant i, siger Suna Christensen og un-
derstreger, at lærerne stadig har ansvaret 
for, at eleverne lærer, hvad de skal.

Problemløsningmotiverer

En særlig detalje ved talentforløbene på 
erhvervsskolerne har været, at eleverne 
ikke skal kvalificere sig til dem. De kan 
komme på et talentspor, hvis de ønsker 
det. Det betyder, at der er stor spredning 
i forhold til, hvilke elever der er på hol-
dene. På de hold,  Suna Christensen fulgte, 

havde flere elever dårlige skoleerfarin-
ger og havde fået svækket deres selvtil-
lid i boglige læringsmiljøer. 

- Men her var de dygtige. Det er en prak-
tisk dygtighed i en anden kontekst. Det 
er interessant at få øjnene op for, at der 
er flere måder at være dygtig på, og me-
get tyder på, at de bliver motiverede af at 
løse problemer, siger hun.

Det er dog vigtigt, at lærerne har den 
rette indstilling til eleverne. 

- De forestillinger, man har om ele-
verne, er afgørende for, hvordan man mø-
der dem. De undervisere, jeg fulgte, mødte 
eleverne med udgangspunkt i, hvor den 
enkelte elev var. Det er en god tilgang, 
for det afgørende er ikke, hvad man tid-
ligere har lavet, men at eleven har lyst og 
mod til at stille sig på usikker grund, si-
ger Suna Christensen.

Eleverne på talentsporene har gene-
relt god energi. Nogle ville bruge uddan-
nelsen som springbræt til at komme ud at 
rejse, og en stor andel går med planer om 
at blive selvstændige. Kombinerer man 
det med oplysning om, hvad og hvordan 
eleverne lærer på talentsporene, kan det 
være med til at skabe en helt ny positiv 
fortælling om erhvervsuddannelserne. 

- Man kunne tiltrække flere til erhvervs-
uddannelserne, hvis man blev bedre til at 
fortælle, hvad eleverne bliver dygtige til, 
hvorfor det har værdi, og hvordan man ar-
bejder med det, siger Suna Christensen. •

Lærerne har stadig en vigtig rolle. De skal blandt andet være med at 
facilitere elevernes søgen efter viden, understreger Suna Christensen. 
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INTERNATIONALT SAMARBEJDE eller 49 oplæg for folkeskoleelever. Sådan lyder to af 
de måder, dygtige elever på Køge Handelsskole bliver udfordret lidt ekstra på, fortæl-
ler Niels Thingvad, som er underviser på EUX Business.

Den internationale udgave handler om, at skolen via uddannelsesprogrammet 
Erasmus + sender elever til Malta, hvor de i tre uger arbejder i lokale virksomheder 
– blandt andet på hoteller og i detailbranchen – mens de sideløbende tager koncen-
trerede kurser i engelsk. Eleverne skal ansøge for at komme i betragtning, og skal de 
med, kræver det også, at deres lærere vurderer, at det er en god idé.

- Forløbet ligger hen over en ferie, men de går glip af skoledage, så de skal være kom-
petente til at indhente den tabte undervisning, og så skal de i øvrigt have et rimeligt 

godt fremmøde, fortæller Niels Thingvad.
Til gengæld får eleverne faglige og personlige gevin-

ster med hjem fra Sydeuropa.
- Eleverne føler sig mere modne og får bedre sprogkund-
skaber af det. De er nødt til at tale engelsk, hvis de for ek-
sempel skal kommunikere med en værelseskammerat 
fra Finland, siger Niels Thingvad, der fremhæver, at ele-
verne også lærer om virksomhedskultur.

- Står de i en forretning, hvor der er krav om, at de skal 
have en hvid skjorte på, så lærer de meget hurtigt, at de 
skal skaffe sådan en.

Syvoplægomdagen

Endnu en måde at udfordre de dygtigste elever er at lade 
dem undervise andre. Det foregår blandt andet i forbin-
delse med informationsaftener, åbent hus og afholdelse 
af Skills, hvor der kommer omkring 2.000 elever fra 8. 
klasse til Campus Køge. De skal høre om uddannelserne, 
og derfor bliver der på handelsskolen afholdt syv oplæg på 
hver 30 minutter. Det gentager sig hen over syv dage, så 
der i alt bliver holdt hele 49 oplæg. Dem står eleverne for.

- De laver en præsentation om skolen og forklarer, hvor-
dan man laver en SWOT-analyse. Det skal formidles til 
mange forskellige elever på meget forskelligt niveau, så 
de får virkelig trænet deres evner til at formidle, siger 
Niels Thingvad. •

Udviklingaf
talentdidaktik

i 2017 og 2018 deltog fire skoler i 
projektet ”Undervisning til talent i 
EUD – Aktionslæringsforløb for le-
dere, pædagogiske vejledere og læ-
rere på erhvervsskolerne”.

De fire skoler, Dalum Landbrugs-
skole, Mercantec, Sosu Randers og 
TEC, har samarbejdet med forskere 
om at udvikle en didaktik for elever 
på talentspor. Projektet er et akti-
onslæringsprojekt designet af Suna 
Christensen.

SÆRLIGEOPGAVER
UDFORDRERDYGTIGE
ELEVER
På Køge Handelsskole bliver talentfulde elever 
udvalgt til blandt andet udlandsrejser og til at holde 
oplæg for folkeskoleelever. Det er med til at træne 
deres sprog og evne til at formidle.
A F  M I K K E L  K A M P  /  F OTO :  J E P P E  M I C H A E L  J E N S E N

De talentfulde elever på Køge 
Handelsskole bliver trænet i 
sprog og evne til at formidle, 
fortæller Niels Thingvad, 
underviser på EUX Business.  
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TAGE SØNDERGAARD KRISTENSEN har 
gentagne gange undret sig i sit arbejde med 
at kortlægge professionel kapital på læ-
rerarbejdspladser. For to nogenlunde ens 
skoler i det samme område og med præcis 
samme rammer kan have vidt forskellig 
trivsel og resultater. Det samme kan i øv-
rigt være tilfældet for forskellige afdelin-
ger på den samme skole. Hvorfor mon det?

- Det er høj ledelseskvalitet, der er en 
betingelse for at udvikle høj professionel 
kapital. De ting følges ad, siger den man-
geårige arbejdsmiljøekspert og profes-
sor emeritus.

Med andre ord er god ledelse afgørende 
for, at den gode cirkel på en skole sættes 
i gang: Det vil sige med et bedre samar-
bejde om den fælles kerneopgave, en høj 
grad af tillid og en følelse af, at tingene 
går retfærdigt og ordentligt for sig. Dét, 
som er selve indbegrebet af social kapi-
tal og dét, der udgør grundstammen i pro-

fessionel kapital.
Tage Søndergaard Kristen-

sen begyndte arbejdet med pro-
fessionel kapital på almene 
gymnasier i 2014 og siden 
2015 også på erhvervsskoler 
og VUC’er. Nu forlader han 

dette arbejde, og derfor har vi 

spurgt ham, om der er en rød tråd i for-
hold til den professionelle kapital på de 
uddannelsesinstitutioner, hvor Uddan-
nelseforbundets medlemmer arbejder. 

Kerneopgavenståricentrum

Tage Søndergaard Kristensen siger det 
direkte og lidt provokerende:

- Formålet med en skole er ikke, at læ-
rerne trives. De skal levere god undervis-
ning, og det er kerneopgaven, der er cen-
trum for det hele. Men her er min påstand, 
at når man leverer god undervisning, så 
kommer trivslen.

En række undersøgelser, som Tage 
 Søndergaard Kristensen refererer til, 
viser, at hvis en arbejdsplads har en høj 
professionel kapital, vil der typisk være 
en høj kvalitet i undervisningen, lavere 
frafald blandt eleverne eller kursisterne, 
en højere brugertilfredshed, men også et 
lavt sygefravær blandt personalet og en 
lavere personaleomsætning. 

Hvaderprofessionelkapital?

Professionel kapital er kort fortalt social 
kapital på uddannelsesområdet, der som 
nævnt handler om selve samarbejdet, til-
liden og følelsen af retfærdighed – blandt 
andet om der er en retfærdig fordeling af 

TRIVSELHANDLER
OM,HVORMANER
LÆRER
Hav fokus på den gode undervisning i stedet for trivsel. Får lærerne ordentlige 
rammer til deres kerneopgave, så følger trivslen trop. Det er en af hovedpointerne 
i professor emeritus Tage Søndergaard Kristensens arbejde med professionel 
kapital på f lere uddannelsesinstitutioner, hvor Uddannelsesforbundets 
medlemmer arbejder. 

A F  D O R T H E  P L E C H I N G E R  /  P R I VAT F OTO  O G  C O L O U R B O X

Professionelkapitaler…

… udviklet af de to uddannelsesforske-
re Andy Hargreaves og Michael Fullan. 
Det er et samlet bud på, hvordan man 
skal undervise. Udgangspunktet er, at 
det er lærernes professionelle sam-
arbejde, der betyder noget for elever-
nes læring. I Danmark bruger vi be-
tegnelsen Professionelle Læringsfæl-
lesskaber – PLF. Et sådant samarbej-
de er baseret på:

•  Høj social kapital – bygger blandt an-
det på tillid, retfærdighed og samar-
bejde om kerneopgaven 

•  Høj human kapital – personlig viden, 
kompetencer og færdigheder 

•  Høj beslutningskapital – evne til at 
træffe fagligt begrundede professio-
nelle valg i komplicerede situationer

Tilsammen udgør det professionel 
 kapital på arbejdspladsen.

Tage Søndergaard 
Kristensen
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for eksempel tildeling og omfanget af arbejdsopgaver på skolen. 
Men derudover består professionel kapital af den menneskelige ka-
pital og beslutningskapitalen på skolen. Det vil for eksempel sige, i 
hvor høj grad en lærer kan træffe nødvendige beslutninger i en gi-
ven undervisningssituation. 

Det betyder, at alle skoler har professionel kapital, men at det 
er graden af den, der varierer. Og da ledelsen sætter rammerne for, 
i hvor høj grad de forskellige elementer i professionel kapital kan 
folde sig ud og vokse på stedet, er kvaliteten af ledelsen meget vigtig.

Og her kommer OK13 ind, da den understregede, at det var le-
derne, der skulle lede og fordele opgaverne.

Beslutningerskalværetransparente

Professionel kapital handler ikke om, at man vil skille sig af med le-
delsesretten, understreger Tage Søndergaard Kristensen:

- Men det handler blandt andet om det grundlag, man vil fordele 
arbejdsopgaverne efter. Og når de kriterier er klare, er der trans-
parens. Men mange ledere har haft et lidt anstrengt forhold til at 
fortælle, ud fra hvilke kriterier man har fordelt arbejdsopgaverne, 
og det bevirker, at man kan få en situation, hvor alle på én gang fø-
ler, at det er uretfærdigt. 

Alt i alt er det hele denne trekant i social kapital – samarbejds-
evne, retfærdighed og tillid – man skal arbejde med, hvis man vil ud-
vikle skolen, i stedet for at kigge på sig selv i en trivselsundersøgelse:

- Stress og dårlig trivsel handler altså ikke om jobbet i sig selv, 
men om arbejdspladsen og det, der sker der, siger Tage Sønderga-
ard Kristensen.

Storeforskelleafdelingerimellem

Hvad viser så det samlede billede af fire års kortlægning af profes-
sionel kapital på uddannelsesinstitutioner, hvor medlemmerne af 
Uddannelsesforbundet arbejder? Ja, bortset fra forskellige billeder 
fra år til år, ligger de erhvervsskoler og VUC’er, der har fået kort-
lagt den professionelle kapital, i den gode ende sammenlignet med 
for eksempel gymnasierne. Alt andet lige:

- Der er ingen af jeres skoler i den helt dårlige ende, men heller 
ikke i den helt gode. Der er ingen udbrud, som de siger i cykelspor-
ten, forklarer Tage Søndergaard Kristensen.

- Men det mærkelige er, at på store erhvervsskoler og VUC’er 
kan der være nogle afdelinger, som fungerer rigtig, rigtig dårligt, 
og hvor alt skriger dårlig trivsel, mens andre fungerer virkelig fint. 
Og her har det nogle gange undret os, hvorfor den leder, der befinder 
sig på institutionen hver dag, ikke har grebet ind eller gjort noget. 
Man kan spørge, hvordan det kan gå til, at den øverste ledelse ikke 
ved mere om, hvad der foregår, og at den heller ikke ved det, når det 
gælder de enkelte fag og i undervisningen, siger han og tilføjer, at 
hele systemet er karakteriseret ved flere rockwool-lag, ”der er ret 
uigennemskuelige og uigennemtrængelige”:

- Så kommer sådan en kortlægning af professionel kapital ind og 
kaster lys på noget, som burde have været fremme i lyset for længst. 
Og det bliver så afgørende, om den øverste leder har hår nok på bry-
stet til at handle på den rigtige måde eller ej.  

HERHAR
PROFESSIONEL
KAPITALSKABT
RESULTATER
Selve begrebet professionel kapital er svært at 
brande sig med som erhvervsskole. Folk kender 
det ikke. Men man kan brande sig med resultater-
ne af det. For EUC Nordvestsjælland har det for 
eksempel betydet et øget optag, mindre frafald og 
bedre kvalitet i undervisningen. 

EUC Nordvestsjælland er den største uddannelses-
institution i Nordvestsjælland med syv adresser og 
med op til 60 kilometer imellem afdelingerne. Det 
kan være en udfordring i forhold til arbejdet med 
professionel kapital, men har ikke været det her. 
Der er to gymnasier, fire erhvervsskoler med hen-
holdsvis EUX, 10. klasse og et AMU-center samt 
en processkole, og de har arbejdet med professio-
nel kapital i fire omgange.

Det har blandt andet betydet:

•  At skolen i løbet af de fire år er gået fra at være 
en skole, der lå under landsgennemsnittet i for-
hold til professionel kapital, til at være en skole, 
der ligger over.

•  At det internt har betydet et langt bedre samar-
bejde mellem ledelse og medarbejdere og en mere 
integreret arbejdsmiljøindsats, da man har sam-
let sikkerheds- og samarbejdsudvalget i ét ud-
valg. Og for eksempel er det medarbejderne, der 
har udviklet strategien for skolen i et kompeten-
ceudviklingsprojekt.

•  At sygefraværet er faldet til 2,1 procent. 

•  At det dels er blevet nemmere at holde fast på 
medarbejderne, dels at rekruttere lærere fra na-
boskolerne.

•  At frafaldet blandt eleverne er faldet med 30 pro-
cent.

•  At antallet af årselever er vokset med 45 procent 
på tre år, hvor cirka halvdelen menes at skyldes 
det reducerede frafald, mens den anden halvdel 
vurderes at skyldes, at skolen i lokalområdet har 
fået et bedre ry. I Odsherred Kommune er tallet 
for unge, der vælger erhvervsuddannelse, steget 
fra 19,3 procent til 31,2 procent. I Holbæk er det 
steget fra 19,4 til 23,2 procent og i Kalundborg 
fra 26,9 til 29,2. 

Resultaterne blev præsenteret på en konferen-
cen for tillidsrepræsentanter i Odense af direk-
tør  Steffen Lund og tillidsrepræsentant Jimmi 
Madsen. 
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Medbeggebenpåjorden

Et vigtigt redskab i kortlægningen af pro-
fessionel kapital er selve benchmarkin-
gen. At de undersøgte skoler bliver sam-
menlignet med sammenlignelige skoler 
og med lønmodtagergrupper bredt. Og her 
ligger Uddannelsesforbundets lærere lavt 
i forhold til anerkendelse hos hinanden, 
forklarer Tage Søndergaard Kristensen.

Men der er også nogle vilkår som un-
derviser, der gør det svært at give hinan-
den ris og ros, erkender han. Blandt andet 
at man aldrig overværer hinandens un-
dervisning, og at man underviser i for-
skellige fagområder.

- Man har heller ikke tradition for at 
overvære hinandens undervisning, el-
ler er særligt gode til det. For det at give 
ordentlig feedback til en undervisning 
kræver, at der er en medarbejder, som har 
kompetencerne til det og kan tage en ka-
sket på, der hedder coaching. Sådan en 
person vil man også lytte til.

Det har været spændende for Tage 
Søndergaard Kristensen at møde en an-
den lærergruppe end den, han sædvanlig-
vis har arbejdet med om professionel ka-
pital – nemlig erhvervsskolelærerne, der 
først og fremmest er faglærte.

- Det er mere folk med begge ben på jor-

den. De har ikke så stor en tendens som for 
eksempel gymnasielærerne til at gå op i 
målemetoder, videnskabsteorier og para-
digmer eller til at starte endeløse diskus-
sioner om trivselsundersøgelsers gyldig-
hed, siger Tage Søndergaard Kristensen 
og tilføjer, at de har andre udfordringer 
end mange andre lærergrupper. For ek-
sempel en praktikproblematik. 

Fordårligpolitiskbevågenhed

Du har også arbejdet med professionel 
kapital på VUC. Er der særlige karakte-
ristika der?

- Det ved jeg ikke nok om. I de VUC’er, 
som er undersøgt, har der været mange 
afdelinger. Og nogle af afdelingerne 
havde en ledelseskvalitet, som var sky-
høj, og andre havde så dårlig en ledelses-
kvalitet, at man næsten ikke kan tro på 
det, selv om de ligger ved siden af hinan-
den, og kollegerne går op og ned ad hin-
anden hver dag.

- Men mere generelt kan jeg sige, at det 
er en stor skandale, hvor dårligt man har 
behandlet VUC i forbindelse med de læ-
rere, de har måttet afgive til FGU’erne, 
og hvor dårligt indførelsen af FGU’er er 
blevet taklet. Jeg synes i det hele taget, at 
jeg hele tiden møder de samme problem-

Fåkortlagtprofessionel
kapital

Alle VUC’er og erhvervsskoler kan del-
tage i projektet Professionel Kapital. 
Det er ledelsen, der tilmelder uddan-
nelsesinstitutionen til projektet. Ud-
giften for institutionen er 10.000 kro-
ner. Resten af udgifterne dækkes af Ud-
dannelsesforbundet. Næste frist for til-
melding er 1. februar 2020.

stillinger inden for jeres område. De har 
simpelthen for dårlig offentlig og poli-
tisk prioritet, og det vil på en eller anden 
måde smitte af på medarbejderne. Det 
er ikke godt.

Hvordan ser du fremtiden rent ar-
bejdsmiljømæssigt på Uddannelsesfor-
bundets skoler?

- Det vil jo afhænge af arbejdstids-
kommissionen med Per B. Christensen 
og hans udmelding – og hvordan det går 
med hele den diskussion. Det er temmelig 
afgørende. Hvis de kan få smidt lov 409 
på porten til fordel for et nyt koncept, så 
kunne vi godt tænkes at være på vej ind 
i en anden situation. Men det ved vi ikke 
endnu. Det bliver spændende, siger Tage 
Søndergaard Kristensen, som fremover 
vil følge ”slagets gang” fra folkeskole-si-
den. Han forlader ganske vist arbejdet 
med professionel kapital på ungdomsud-
dannelserne, men fortsætter med samme 
område på folkeskoleområdet. •

Uddannelsesbladet mødte professor Tage 
Søndergaard Kristensen, da han på en kon-
ference for tillidsrepræsentanter i Odense 
fremlagde sine resultater af kortlægningen 
af professionel kapital på de erhvervssko-
ler og VUC’er, som indtil nu har deltaget. 

På nogle skoler kan der være afdelinger, der fungerer virkelig godt, og andre, der slet 
ikke gør.
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HVIS FREMTIDENS FAGLÆRTE skal bidrage 
med at udvikle erhvervslivet gennem nye 
teknologier, kræver det, at de får et tek-
nologisk mindset med sig fra skolebæn-
ken, som både er nysgerrigt, kritisk og ud-
viklende. Et sådan mindset kommer ikke 
af sig selv. Vi skal derfor træde et skridt 
tilbage og starte med at klæde erhvervs-
skolernes undervisere på med en dybde-
gående teknologiforståelse, de kan give 
eleverne med sig ud i verden. 

Længe har både arbejdsmarkedet og ud-
dannelsessektoren forsøgt at haste efter 
den teknologiske udvikling inden for ar-
bejdsstyrkens teknologiske kompetencer. 
De brancher, som erhvervsuddannelserne 
uddanner til, går ingenlunde fri. Tvært-
imod påvirkes en række af disse markant 
af for eksempel automatisering og  robot-
ter  – samlet i betegnelsen ”Industri 4.0”.

Kernefaglighederikkenok

Flere har da også allerede for år tilbage 
påpeget, at erhvervsuddannelserne aldrig 
kan formå at følge med den hastige tekno-
logiske udvikling inden for alle brancher. 
I stedet skal uddannelserne koncentrere 
sig om grundfagligheden.

Uddannelserne skal selvfølgelig for-
midle og træne fagenes kernefaglighed. 
Men det er helt nødvendigt at drage didak-
tiske konsekvenser af, at den teknologi-
ske udvikling inden for mange fag buldrer 
derudad. Det kan for nogle fag betyde nye 
måder at arbejde med problemløsende og 
tværfaglige discipliner på. Samtidig skal 
det gøres tydeligt, hvordan undervisnin-
gens indhold spiller ind i fagets teknolo-
giske udvikling. Det kræver, at undervi-

A F  J A KO B  H A R D E R ,  D E K A N  P Å  K Ø B E N H AV N S  P R O F E S S I O N S H Ø J S KO L E 

Teknologiforståelse hos faglærte 
begynder hos underviserne
Det er ikke nok at have lært at kunne betjene en bestemt 
type robot på sin erhvervsuddannelse. Fremtidens 
faglærte skal have viden og indsigt i, hvordan tekno-
logien giver muligheder. Det stiller nye krav til under-
viserne og kræver en national handleplan. 

somheder og uddannelser bliver, hvor-
vidt de faglærte medarbejdere har for-
ståelse for, hvilke muligheder der opstår 
med indførelsen af ny teknologi. Og ikke 
mindst ved at kombinere forskellige tek-
nologier, idet det ofte er netop kombina-
tionen, der skaber de store udviklings-
spring, der forandrer brancher. Det mest 
kendte eksempel er Ubers kombination 
af velkendte bookingsystemer med klas-
sisk taxakørsel. 

I Det Nationale Center for Erhvervspæ-
dagogik på Københavns Professionshøj-
skole har vi netop afsluttet et udviklings-
projekt om faglig stolthed, hvor nogle af 
indsigterne blandt andet peger på, at in-
novationsfremmende tværfaglige under-
visningsforløb kan styrke både den fag-
lige identitet (og stolthed) og skærpe be-
vidstheden om sådanne kombinerede tek-
nologiers muligheder.

Et teknologisk mindset

At kunne se teknologiens muligheder – 
og tage behørige hensyn til de risici og 
ulemper, som ny teknologi også bringer 
med sig, kræver, at teknologiforståelse 
holder sit indtog på alle uddannelsesni-
veauer. På dette felt er erhvervsuddan-
nelserne hverken kortere eller længere 
fremme end de fleste øvrige uddannel-
ser. Skal det ændres – og det bør det – så 
skal alle erhvervsskolelærere have tekno-
logiforståelse samt kendskab og erfaring 
med, hvordan teknologiens rolle inden for 
de enkelte brancher påvirker undervisnin-
gen på erhvervsuddannelserne. Dette lø-
ses hverken af et videnscenter om robot-
ter, et lille modul i den erhvervspædago-
giske diplomuddannelse eller en række 
enkelstående projekter.

Der er behov for, at der fra politisk hold 
iværksættes en national indsats, der klæ-
der lærerne på erhvervsskolerne på med 
teknologiforståelse og digital didaktik. 
Det er forudsætningen for at hæve am-
bitionerne på elevernes vegne, så fremti-
dens faglærte ikke blot har styr på grund-
fagligheden og kan betjene de nyeste ma-
skiner, men rent faktisk kan sætte deres 
faglige viden i spil med teknologien og 
medvirke til udviklingen af de danske 
virksomheder. •

serne er opdaterede på fagets udvikling 
ude på arbejdspladserne.

Hightechundervisningerigang

Set fra min stol på Københavns Professi-
onshøjskole, hvor mange af erhvervssko-
lernes lærere tager deres erhvervspæda-
gogiske uddannelse, tager erhvervssko-
lerne heldigvis udfordringen op.

Udviklingen inden for Virtual Reality-
værktøj og simulation er taget i brug på 
flere uddannelser. Fiskeriskolen i Har-
boøre har for eksempel taget simulations-
programmer i brug i forhold til undervis-
ningen i anvendelsen af trawl. Erhvervs-
skolerne er også godt hjulpet på vej af de 
to videnscentre for automation og robot-
teknologi, som har til huse på udvalgte er-
hvervsskoler.  Her investeres og afprøves 
eksempler på de nyeste teknologier som 
for eksempel  Techcollege, der har inve-
steret i de nyeste MTM-maskiner (Multi-
Task Machining).  

Det ligger uden for mine kompetencer 
at vurdere potentialet MTM i industrien. 
Men det står klart for mig, at den type tek-
nologi indebærer konsekvenser for den 
pædagogik og didaktik, der skal bedri-
ves på fremtidens erhvervsuddannelser.

Teknologiensmuligheder

Teknologiens fremtog har konsekvenser 
for den pædagogik og didaktik, der skal be-
drives på erhvervsuddannelserne. Udfor-
dringen er ikke at mestre den nyeste tek-
nologi. Den ændres så hurtigt, at det vil 
være en opgave for arbejdsgiverne løbende 
at klæde faglærte medarbejdere på til at 
betjene den. Udfordringen for både virk-
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Fagbøger

4NYEMINIHÆFTERTILDANSKSOMANDET
SPROG

Af Dorte Nielsen og Merete Holm, hæfter 8 
sider
DENUNGEMAND

Af Xinxin Ren Gudbjörnsson, bog 59 sider
BI

Af Vivi Jelstrup, bog 141 sider
BROENTILFAGSPROGET

Af Helene Thise og Katja Vilien, bog 159 sider
HVEMERDANMARK

Af kursister på Høje-Taastrup Sprogcenter, 
bog 48 sider
MADKUNDSKABSUNDERVISNING

Af Helle Brønnum Carlsen, bog 128 sider
DEKORTEMEDIEFORMATER

Af Henning Bøtner Hansen og Maria R. Holm 
Andersen, bog 171 sider
GAMEPLAY

Af Martin Houlind, bog 245 sider
SAMFUNDSSTATISTIK2019

Af Henrik Aarbo-Bähr m.fl., bog 159 sider
LÆRDANSKMEDTVSERIER

Af Leila Al-Zagheer Solgaard og Knud  Øllgaard, 
bog 153 sider
DELT–ENBOGTILUNGEOMDIGITALESEX
KRÆNKELSER

Af Milla Mølgaard, bog 228 sider
SAMFUNDSFAGB

Af Ole Hedegaard Jensen, bog 263 sider
RETTILKÆRLIGHED

Af Bjarne Henrik Lundis, bog 148 sider
GALSKABILITTERATUREN

Af Lasse R. Gammelgaard og Thomas Søgaard 
Boström, bog 225 sider
GODESPØRGSMÅL,RIGTIGESVAR

 Af Johanne G. Glavind og Helene H.  Pedersen, 
bog 134 sider
TEAM,LÆRINGSFÆLLESSKABER
OGLEDELSEISKOLEN

Frode Boye Andersen, bog 241 sider

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

ANMELDELSER

ABDUKTIVUNDERVISNINGOGLÆRING

Af Martin Holmgaard Laursen,  
Hans Reitzels Forlag, 136 sider, 200 kroner.

    
Lad det være slået fast fra be-
gyndelsen: På trods af denne 
bogs yderst beskedne omfang 
på kun 136 sider er dette på 
ingen måde en lettilgængelig 
udgivelse!

Derfor er denne definition 
nødvendig: En abduktion er en proces, hvor ele-
ver og studerende gætter, laver hypoteser, får 
indskydelser, tanker eller indfald, som fører til 
nye erkendelser.

Under tiden bringer abduktioner eleverne på 
afveje. Andre gange skaber de genveje og fører 
eleverne til kreative løsningsmodeller (Side 9).

Begrebet abduktiv undervisning og læring 
skal forstås i sammenhæng med dels deduktiv 
undervisning – altså at få ting og begreber for-
klaret, fortalt eller udledt – dels induktiv un-
dervisning og læring – altså selv at gøre sig er-
faringer og indsamle data.

Her betyder abduktiv undervisning og læ-
ring, at elever selv opstiller hypoteser og fore-
tager kvalificerede gæt.

Forfatterens udgangspunkt for begrebet ab-
duktion er flere skrifter af den amerikanske fi-
losof, Charles Sanders Peirce (1839-1914), som 
både underviste og forskede ved flere førende 
amerikanske universiteter, men som aldrig selv 
blev anerkendt i en bredere kreds.

Således henvender bogen sig på ingen måde 
direkte til vore elever, kursister og studerende, 
men derimod til alle, der vil vide mere om under-
visning og læring for at blive bedre undervisere.

Specielt er bogen rettet til studerende ved 
diverse læreruddannelser og pædagogiske ba-
chelor-, diplom- og kandidatuddannelser.

Bogen rummer en stribe vældig gode og nyt-
tige eksempler fra hverdagen i en undervis-
ningssituation. Desuden en lang række yderst 
anvendelige modeller og figurer, men desvær-
re ikke et eneste fotografi.

På de nævnte uddannelser vil bogens em-
ner fint kunne indgå i dybtgående projekter 
med pædagogiske og psykologiske undervis-
ningsforløb – og ikke mindst i en række tvær-
faglige projektforløb.

Men som nævnt kræver bogens teorier en 
grundlæggende indføring og solid forberedel-
se af de studerende.

Forlaget Hans Reitzel skal roses for en sær-
deles niche-præget udgivelse og forfatteren 
for en sober indføring i et i øvrigt meget lidt 
kendt emnefelt.

En forlagskonsulent burde nok have påvir-

ket udgivelsen med en række fotografier eller 
anden form for illustrationer.

Ole Fournais

MENSCERESBYENBLIVERTIL

Af Kirsten F. Harris, Århus Byhistoriske 
Fond, 249 kroner.

    
”Mens Ceresbyen bliver til” 
har format og design som en 
mainstream coffee table book 
(beklager, at der ikke umid-
delbart findes danske udtryk 
for genren.) Det bliver dog 
hurtigt klart for læseren, at 

denne bog ”ej blot er til pynt” og til cocktailpar-
ty-snak (beklager endnu en englificering af or-
det). Det er med andre ord solid viden, erfaring 
og oplevelser, læseren her får præsenteret. Til 
glædelig overflod rigt illustreret med fotos af 
høj faglig kvalitet. Alle fotos og billedtekster er 
i sig selv oplysende og informerende, og så er 
bogen også smuk og lækker.

Kirsten Harris fortæller klart og engageret 
om tilblivelsen af Ceresbyen i Århus fra det 
øjeblik, Mads Møller på C.F. Møllers tegnestue 
lod blikket hvile på bryggeriet Ceres’ massive 
industribygninger og kunne scanne en helt ny 
bebyggelse i hjertet af Århus by.

Herfra guides læseren veloplagt og engage-
ret igennem historien om, hvordan ”Ceresby-
en bliver til”. Kirsten Harris evner at indfan-
ge alle hjørner af forløbet: I et gængs forståe-
ligt, afdæmpet og ind imellem næsten poetisk 
sprog bliver læseren inddraget i tilblivelses-
processen.  Vi læser og studerer fotos om ned-
rivning, udgravning og opbygning samt orga-
nisering af det praktiske arbejde. De forskelli-
ge materialers særkende træder frem – rådhu-
se i beton og murstensbeklædte nybygninger. 

Hele tiden står mennesker og maskiner ty-
deligt som underlag og bagtæppe for hele hi-
storien. Ceresbyen tager form og træder frem.

Til sidst kan håndværkerne pakke sam-
men.  De mange, store kraner, der så længe do-
minerede luftrummet over byggepladsen, blev 
demonteret. Andre mennesker indtog de nye 
bygninger. Nye historier bliver til.

Kan anbefales alle, der nyder en god hi-
storie...

Marianne Bindslev
 



UNGE PÅ KANTEN 
- Få relevant viden, metoder og redskaber med hjem

Brug af smartphone 
Er du ordblindeunderviser og mangler teknisk overblik

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø 
Efteruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere, og tilmeld dig på: 
uddannelsesforbundet.dk/arrangementer

De er særligt udviklede til dig som  
Uddannelsesforbundets medlem. 
Her er et udpluk

25.-26. marts 2020

25. marts 2020

2.-3. marts 2020

Vil du være klogere 
 på dit fag?  
... SÅ BRUG VORES

MØDER og KONFERENCER

For ordblindeundervisere 
09.30 - 15.30 
Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K 
Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk 
1.300 kroner for medlemmer 
1.800 kroner for ikke-medlemmer.

For arbejdsmiljørepræsentanter 
2. marts kl. 10.30 - 3. marts kl. 13.00 
Comwell Klarskovgaard 
Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør 
Tine Mai Petersen, tmp@uddannelsesforbundet.dk 
3.500 kroner ved tilmelding inden den 2. februar  
4.000 kroner hvis der er plads efter den 2. februar 
- Begge priser er inklusiv overnatning i enkeltværelse

Tilmelding: SENEST 18. februar

Tilmelding: SENEST 2. februar

På konferencen præsenteres du for relevant viden, metoder  
og redskaber, som du kan tage med hjem og omsætte i dit  
eget arbejde. Konferencen byder på spændende oplæg i  
plenum samt workshops med forskellige emner, så der er  
noget for enhvers behov.

To-dages konference for professionelle undervisere, 
formidlere, vejledere, ledere og andre med interesse 
i de udfordrende barrierer og vanskeligheder, der gør 
det til en særlig opgave at få de unge på kanten med i 
fællesskabet.
25. marts kl. 09.30 - 26. marts kl. 15.30
Odense Congress Center
Tine Mai Petersen, tmp@uddannelsesforbundet.dk 
Arrangør: Uddannelsesforbundet i samarbejde med 
Danmarks Lærerforening, Frie Skolers lærerforening, 
Det Sociale Netværk, Psykiatrifonden, Odsherred Kom-
mune, Ventilen og Wellbeing Institute.
3.500 kroner ved tilmelding inden den 20. december 2019
Deltagelse i festmiddag den 25. marts koster 500 kroner.

Tilmelding : SENEST 20. december

Denne temadag indeholder præsentation af de mest udbred-
te læse- og skrivestøttende it-løsninger til smartphone/tablet, 
præsentation af OBU-opgaveforløb med brug af smartphone/
tablet samt hands on, hvor du selv løser OBU-opgaver med brug 
af udvalgte apps/programmer.

På kurset får du viden, inspiration og værktøjer til, hvordan du 
som AMR kan medvirke til at skabe gode forandringsprocesser 
med fokus på trivsel. Der veksles mellem korte oplæg, gruppear-
bejde, øvelser og opsamling i plenum. 
Underviser: Anne Helbo Jespersen, arbejdsmiljø- og arbejdslivs-
konsulent på Konventum, LO-skolen i Helsingør.
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SAMFUNDSFAGSLÆRERENSØVELSESBOG–OPSKRIFTERTILKREATIV

BEGREBSINDLÆRING

Af Bo Isaksen og Marie Borregaard Vinther, Forlaget Columbus, 
192 sider, 179 kroner plus moms.

    
I en tid med øget fokus på moderne undervisningsme-
toder og stadig mere elev-inddragelse er det for enhver 
underviser oplagt at revurdere sit materiale og sin kon-
krete fremgangsmåde.

Således naturligvis også i samfundsfag – plus til-
grænsende fagområder.

Denne beskedne bog giver en række stærkt forfri-
skende forslag og ideer hertil. Det er dejligt at opleve yngre lærere bi-
drage med egne erfaringer – denne gang fra Rosborg Gymnasium og HF.

Udgangspunktet er følgende: Hvordan gør man samfundsfagsunder-
visningen levende og varieret? Hvordan får man kreativitet og bevægel-
se ind i et begrebstungt fag? 

Dette mærker man allerede på det overordnede plan, da bogen er 
spækket med figurer, modeller og mange fotografier. Desuden er alle 
svære fagudtryk forklaret, eller deres betydning fremgår af konteksten 
– for eksempel ”gini-koefficienten” side 30-31.

Hele bogen igennem er sproget letlæseligt og dejligt fri for akademi-
serende formuleringer.

Også bogens layout er spændende, da hvert hovedområde har sin egen 
iøjnefaldende farve plus ordet ”tværgående” placeret lodret i margenen 
for at markere nogle øvelser, som i særlig grad er variable – godt tænkt! 

Desuden kan enhver underviser – ung som ældre – få megen inspi-
ration fra denne bog, hvis indhold man kan vælge at bruge helt eller del-
vist. Men under alle omstændigheder kan undervisningen få et måske 
tiltrængt forfriskende pift!

Indholdet er til gengæld som det sig hør og bør ganske traditionelt 
med følgende kapitler:

1. Sociologi
2. Politik
3. Økonomi
4. International politik
5. Metodiske øvelser.
Bogen er primært tiltænkt samfundsfag på adskillige niveauer, men 

vil uden problemer også kunne anvendes i diverse tværgående projekter.
Til bogen er knyttet en hjemmeside: forlagetcolumbus.dk/samf-oe-

velser med let tilgængelige spilleplader, begrebskort og mange øvrige 
materialer – alt til fri afbenyttelse.

Eneste minus er manglen på et egentligt stikordsregister, men det er-
stattes delvist af en meget detaljeret indholdsfortegnelse.

Forlaget skal vanen tro roses for en yderst anvendelig udgivelse. Den-
ne gang med en noget usædvanlig vinkel.

De to forfattere, som begge er lektorer ved Rosborg Gymnasium og 
HF, skal dog absolut have ubetinget ros for en særdeles velgennemar-
bejdet bog, som fortjener stor udbredelse.

Ole Fournais

KSBOGEN

2. reviderede udgave. Forlaget Columbus.  330 sider. 370 kroner. Til 
bogen hører en hjemmeside med opgaver og inspiration. Kan hentes 
på forlagets hjemmeside

    
Forfatterkollegiet (bestående af Maria Madsen, Anna 
Amby Frejbæk, Hanne Friis Johnsen, Brian Egede- 
Pedersen, Karen Mølbæk og Marie-Louise Ebert 
 Lauritsen) ”... har ønsket at skrive en bog, der er i øjen-
højde med eleverne, hvor sammenhængen mellem de 
tre KS-fag træder tydeligt frem, og hvor der også præ-
senteres nye sammenhænge mellem fagene”.

Denne 2. udgave er opdateret og revideret, så den passer til de nye 
krav i læreplanen for KS fra 2017.

Indholdet er bygget op omkring fire overordnede temaer: 
- Identitet og familie 
- Globalisering – kulturmøder og religiøse konflikter 
- Det gode samfund
- Demokratiet under pres.
Hvert tema behandles med faglig tilgang fra historie, samfundsfag 

og religion.
Til illustration af denne bogs mange kvaliteter bemærkes afsnittet 

“Velfærdsstaten i Danmark” (side 152 og frem). Her er teksten formule-
ret, så det er muligt at arbejde med flere sværhedsgrader i undervisnin-
gen. Og indledningen indfanger alle læsere (”Vi har alle prøvet at mod-
tage hjælp fra det offentlige…”).  Herefter præciseres det, at “… i det føl-
gende skal vi undersøge, hvorledes vi i Danmark er gået fra fattighjælp 
til velfærdsstatens mange former for ydelser”.  Altså aktiv og diskute-
rende elevdeltagelse.

Foruden brødteksten med fagets kernestof indeholder kapitlerne små 
og store bokse med relevant information, ordforklaringer og opgaver. For 
eksempel om Socialreformen af 1933 og statistik over offentlige udgif-
ter. Teksten er fremhævet i en farve, der adskiller den fra brødteksten.

ANMELDELSER

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

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

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

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

København
Hestemøllestræde 5 · 1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    Fre: 09.00–14.30
Man - tors: 09.00–15.30

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

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

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

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

København
Hestemøllestræde 5 · 1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    

1208 København K

www.laka.dk

Du kan også sende en besked via 
hjemme siden
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ANMELDELSER

Fotos bidrager helt usædvanlig godt til for-
ståelse og indlæring.  Billedteksterne er fulde 
af oplysninger. Da alle fotos fremstår så klart, 
er der masser af stof til samtale og udforskning 
i timerne.

På side 161 ses et foto fra sætteriet på avi-
sen Politiken i 1927. Spørgsmålene kunne 
handle om teknik, arbejdsfordeling, kønskvo-
tering og andet.

På side 157 er et foto af Luthers katekismus. 
“Den lærebog, som var grundlaget for alle børns 
kristendomsundervisning ”, kan man læse. 
Spørgsmålene kunne hentes i skolehistorien 
og oplysningstanken.

På side 153 ses maleren Krøyers billede af 
“Industriens mænd”.  Hvem var de?  Hvorfor 
lige industriens mænd? Og så videre.

Stoffet i KS-bogen bliver fremlagt i et so-
bert og engageret sprog. Først og fremmest 
med en undersøgende, nysgerrig og aktuel til-
gang.  Selvom både emne og den fysiske bog er 
en “ordentlig bamse”, er stoffet gjort tilgænge-
ligt og overskueligt for en stor målgruppe.  Enk-
le fif med farver og frem for alt et godt og læ-
sevenligt sprog. Ingen unødige parenteser el-
ler fodnoter. Ingen søjler og lagkager, som kan 
sløre overblikket.

Kan absolut anbefales.
Marianne Bindslev

FAGOGFORDYBELSE

Redigeret af Peter Brodersen, Hans Reitzels 
Forlag, 214 sider, 275 kroner.

    
I forlagets præsentation får 
”Fag og fordybelse” følgende 
ord med på vejen: Bogen “te-
matiserer den nok vigtigste 
ambition en lærer kan have: 
At få eleven til at fordybe sig 
i det faglige indhold, så eleven 

får et stort fagligt og personligt udbytte af un-
dervisningen”.

Bogen indledes med at kridte den pædago-
giske bane op.  Scenen er sat med en grundfor-
ståelse af, at hverken faglighed eller fordybelse 
er et pædagogisk værktøj, der kan købes, læres 
eller overdrages.

Med mange gode pædagogiske pionerer in 
mente er bogens præmisser klare fra første 
side. Faglighed er noget, der kan opstå i klasse-
rummet. Faglighed kan udgå fra læreren. Den 
kan udvikles i kommunikationen mellem ele-
verne og også blive til i den enkelte elevs hoved.

Fordybelse er noget, der kan komme til ste-
de i undervisningen. Den kan indtræffe, “når 
fænomener og sammenhænge begynder at træ-

de frem fra det ukendte”. Nu som nye spor til 
indsigt, erkendelse og aktiviteter.

Bogens forfattere er alle dybt forankrede i 
både praktisk og teoretisk pædagogik. Det med-
virker til, at temaet fag og fordybelse bliver be-
handlet med stor variation i fag og undervis-
ningssituationer.

I pressemeddelelsen om bogen formuleres 
det som, at “bogen er bygget op omkring nær-
billeder fra klasselokaler og åbner syv af sko-
lens fag for at zoome ind på faglighed og fordy-
belse”. Den pædagogiske godtepose bliver ry-
stet lidt, og nyt liv og smag opstår.

Hvert kapitel afsluttes med liste over re-
ferencer, litteraturhenvisninger, spørgsmål 
og cases.

Bogen rammesættes med henholdsvist et 
indledende kapitel om, hvordan man kan an-
vende cases om fag og fordybelse i didaktiske 
analyser, og et afsluttende kapitel om at frem-
stille og udvælge cases om fag og fordybelse.

”Fag og fordybelse” henvender sig til læ-
reruddannelsens undervisningsfag og fagene 
i Lærerens Grundfaglighed samt praktikken.

Sprog, emner og redigering gør ”Fag og for-
dybelse” tilpas tilgængelig for nye i faget og al-
ligevel med udfordring til garvede undervisere.

Fornøjeligt og absolut anvendelig.
Marianne Bindslev

Der er rift om pladserne på disse gode 
studierejse-tilbud i foråret 2020.
Ring til os på 8020 8870 og hør mere.

Athen 5 dage - fra kun 2.848,-
Island 5 dage - fra kun 2.948,-
Budapest 5 dage - fra kun 1.948,-

Priserne inkluderer:
- Direkte flyrejse t/r
- 4 overnatninger i flersengsværelser
- Morgenmad under opholdet (ekskl. Island)
- Personlig rejsekonsulent gennem hele processen
- 24/7 nødtelefon under rejsen
- Alle skatter og afgifter
- Stort udvalg af faglige besøg og aktiviteter på rejsemålet
  (tilkøb)

 KAMPAGNE!

STUDIETURE I 
FORÅRET 2020

Studieture i foråret 2020 Athen fra kun 2.848,-

Island fra kun 2.948,-Budapest fra kun 1.948,-
RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
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