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UNDER- 
VISERNE  
FRAVÆL-
GER IT  
I UNDER-
VISNING
Kun knap hver anden undervi-
ser på professionshøjskoler og 
erhvervsakademier anvender i 
høj eller meget høj grad it i deres 
undervisning, viser rundspørge.  
63 pct. siger, at det skyldes 
manglende tid. Det er vanskeligt 
at indfri høje krav om digitalise-
ring, så længe toprocentbesparel-
serne raser, advarer underviser-
nes formand.  



B rugen af it deler undervi-
serne på professionshøj-
skoler og erhvervsakade-
mier i to lige store lejre.

Mens knap halvdelen 
i en ny rundspørge siger, 

at de i høj grad anvender nye digita-
le værktøjer, svarer 51 pct., at de kun 
i nogen grad eller i mindre grad bru-
ger ny teknologi til at understøtte de-
res undervisning. 

63 pct. svarer, at et stort arbejds-
pres er den største barriere for at 
implementere ny teknologi. 38 pct. 
siger, at de mangler it-pædagogi-
ske kompetencer, og flere end hver 
tredje angiver, at de mangler de tek-
niske kompetencer.

Det er Dansk Magisterforening, 
der har stillet spørgsmål om bru-
gen af it på professionshøjskoler 
og erhvervsakademier. Ud af knap 
2.000 adspurgte har 24 pct. besva-
ret rundspørgen.

Svarene viser, at det er pro-
blematisk at stille krav om im-
plementering af ny teknologi på 
uddannelserne, så længe topro-
centsbesparelserne raser. Det siger 

“Jeg har en natur-
videnskabelig bag-
grund, bruger na-
turligt it-værktøjer 
i mit arbejde og er 
glad for teknologi 
og “dimser”. Men 
jeg underviser pri-
mært med tavle og 
kridt, da jeg synes, 
det er bedre”.

“Jeg håber, at fag-
foreningen kan 
sætte undervise-
res it-kompeten-
cer på dagsor-
denen. Niveauet 
er simpelthen for 
lavt. Når man ikke 
ved, at man kan 
anvende to vin-
duer i en browser, 
er vi for ineffek-
tive. Det er under 
al kritik”.

“Det er perfekt til 
differentieret un-
dervisning”.

“Desværre er it i 
undervisningen for 
mange studerende 
lig med at være 
på Facebook – og 
YouTube – og spil 
– og alt muligt  
irrelevant”.

“Det vælter ind 
med nye platforme 
og systemer, vi 
og de studerende 
skal anvende. It 
tænkes generelt 
som en måde at 
spare på ...”.

“Hvis digitalisering 
i undervisningen 
er svaret, hvad er 
så spørgsmålet?”

“Svært at vælge, 
hvor man bedst 
kan lægge sin for-
beredelsestid til at 
sætte sig ind i nye 
programmer …”.

“Der findes så få 
it-løsninger, som 
didaktisk kan give 
noget, analoge 
løsninger ikke  
kan give”.

Tommy Dalegaard Madsen,  
der er formand for professionshøj-
skole og erhvervsakademiunder- 
viserne i DM.

“Omprioriteringsbidraget lægger 
i forvejen et enormt pres på under-
viserne. De mister forberedelsestid 
og kolleger og får samtidig ansva-
ret for flere studerende. Hvis nye di-
gitale løsninger skal implementeres 
klogt på professionsuddannelserne, 
så skal både rammer og efteruddan-
nelsesmuligheder følge med opga-
ven”, understreger Tommy Dale- 
gaard Madsen.

Underviserne er åbne over for di-
gitale løsninger, så længe de er me-
ningsfulde, tilføjer han.

“Men mange svarer, at de tit op-
lever at blive præsenteret for ny tek-
nologi, der rammer skævt i forhold 
til deres didaktiske behov. Det er 
ikke altid, at it-teknikere husker at 
tage fagfolkene med på råd, når de 
udvikler nye produkter”, uddyber 
undervisernes formand.

På UCL Erhvervsakademi og Pro-
fessionshøjskole tager man i  
løbet af foråret 2019 hul på en syste-
matisk kompetenceafdækning, som 
skal føre til en gennemgribende digi-
tal strategi for hele organisationen. 

Ifølge rektor Erik Knudsen sker 
det i erkendelse af, at det er en eks-
traordinært stor opgave at rulle di-
gitaliseringen ordentligt ud. 

“En digital strategi handler ikke 
kun om, at vi skal blive bedre til at 
anvende it i undervisningen. Det 
handler lige så meget om, at vores 
studerende skal udstyres med kom-
petencerne til at beherske de tekno-
logier, som de kommer til at møde 
i praksis, fx på sundhedsområdet”, 
forklarer Erik Knudsen.

Undgå it-projektitis  
På Københavns Professionshøjsko-
le (KP) vil Bjørn Ilsøe, der er chef 
på Institut for Didaktik og Digita-
lisering, gøre alt for at undgå det, 
han kalder for “it-projektitis”. 

KOMMENTARER  
FRA UNDERVISERNE  
I RUNDSPØRGEN  
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“Hvis vi skal have en ægte, varig kapaci-
tetsopbygning, nytter det ikke, at vi  
sender enkelte kolleger på kurser eller 
bringer flere it-eksperter ind”.
Bjørn Ilsøe, chef på Institut for Didaktik og Digitalisering på Københavns Professionshøjskole

OM UNDERSØGELSEN › Spørgeskema-
et om brugen af 
it i undervisnin-
gen blev udsendt 
i december 2018 
til 1.975 med-
lemmer af DM. 
De underviser 
på professions-
højskoler og er-
hvervsakademi-
er. 473 svarede 
på spørgsmålene. 
Det giver en svar-
procent på 24.



“Implementeringen af ny tekno-
logi kræver en systematisk tilgang, 
hvor organisatorisk kapacitet er i 
fokus. På den måde tror jeg også, 
at man kan fjerne meget af den it-
stress, som underviserne får. Hvis vi 
skal have en ægte, varig kapacitets-
opbygning, nytter det ikke, at vi sen-
der enkelte kolleger på kurser eller 
bringer flere it-eksperter ind”, siger 
Bjørn Ilsøe.

Teknikken er det mindste. Det 
er den organisatoriske forankring 
og undervisningskulturen, som er 
de store udfordringer. Men det star-
ter med et ledelsesforankret og mar-
kant løft af undervisernes digitale 
kompetencer.

“Nogle undervisere tager mulig-
hederne til sig af egen interesse, an-
dre tror, de er progressive, men er 
nok lidt bagstræberiske, andre igen 
forholder sig meget kritisk til, om 
digitale løsninger overhovedet har 
en værdi. Det er også en diskussion 
værd”, siger Bjørn Ilsøe. 

Uanset hvad kan underviserne 
ikke komme uden om at tilegne sig 
digitale kompetencer.

“Det bliver en forpligtelse frem-
adrettet, hvis man vil undervise på 
en professionsuddannelse”, fastslår 
KP’s chef på Institut for Didaktik og 
Digitalisering.

Tommy Dalegaard Madsen er i og 
for sig enig, men:

“Når 63 pct. af underviserne ta-
ler om et for stort arbejdspres, så  
taler de ikke udelukkende om it-

stress, men om, at der bliver lagt 
endnu en arbejdsopgave oven i 
bunken. Det tager vi dybt alvorligt”, 
understreger undervisernes for-
mand i DM.   ■

“Jeg har en master 
i it og læring, men 
vi får overhovedet 
ingen tid til at æn-
dre setup og des-
uden fremmer it 
jo heller ikke nød-
vendigvis læring”.

“Mht. vejledning 
og feedback fore-
trækker jeg at mø-
des direkte med 
mine studerende”.

“Mangler tid, og  
vi får ikke tilbudt 
efteruddannelse 
inden for it”.

“Svært at få aner-
kendt, at det kræ-
ver arbejdstid at 
udvikle it-kompe-
tencer”.

“Som undervisere 
bliver vi ofte brem-
set af, at vores 
hardware ganske 
enkelt ikke lever 
op til de krav, vi 
(med rimelighed) 
har til udstyret”.

“Det er vigtigt, at 
efteruddannelse 
og kompetence-
udvikling knyttes 
sammen med un-
derviserens kon-
krete fag …”.

“De enheder, der 
står for indkøb af 
materiel, samar-
bejder ikke med de 
pædagogiske og 
didaktiske medar-
bejdere”.

“Der er et KÆMPE 
behov for efter-
uddannelse af 
både skolens læ-
rere og medarbej-
dere og ledere ved 
professionsud-
dannelserne, så vi 
alle sammen bliver 
bedre til at vælge 
til og fra blandt 
forskellige former 
for digitale tekno-
logier”.
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HOVEDKONKLUSIONER 
•  48 pct. bruger i høj grad  

teknologi i deres undervisning.  
51 pct. gør ikke.

•  46 pct. mener, at de har  
tilstrækkelige kompetencer.  
53 pct. mener, de ikke har det

•  Af de 55 pct., at der har været  
på efteruddannelse inden for  
de sidste tre år, har 47 pct.  
været det inden for it.

•  74 pct. vurderer, at udviklingen 
nødvendiggør kompetenceud- 
vikling inden for it.

DE STØRSTE  
BARRIERER FOR  
UNDERVISERNE ER
•  Manglende tid – 63 pct.
•  Manglende it-pædagogiske  

kompetencer – 38 pct.
•  Manglende tekniske  

kompetencer – 36 pct.
•  At materialer og tekniske løsnin-

ger ikke er til rådighed – 25 pct.
•  Utilstrækkeligt incitament til at 

omlægge undervisningen – 23 pct.

“Hvis nye  
digitale løs-
ninger skal 
implemente-
res klogt på 
professions-
uddannel- 
serne, så skal 
både rammer 
og efterud-
dannelsesmu-
ligheder følge 
med opgaven”.
Tommy Dalegaard Madsen,  
underviserformand i DM
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D et er krænkende, når 
en uddannelsesinsti-
tution afholder en fest 
med temaet “Vesteg-
nen”. Det mente en stu-
derende på Professions-

højskolen København, som derfor 
klagede over dette festtema, fordi 
det stigmatiserede en i forvejen ud-
skældt befolkningsgruppe.

Men Stefan Hermann, der er rek-
tor på professionshøjskolen, som er 
et af landet største uddannelsesste-
der, har afvist klagen og trækker en 
streg i sandet.

“Der er kun saglige hensyn, når 
det handler om at tilrettelægge un-
dervisningen. Så tager vi ikke hen-
syn til folks etnicitet og religion”, 
sagde Stefan Hermann til Berlingske 
25. februar.

Med afvisningen af klagen sen-
der han også et signal til sine ansat-
te på Københavns Professionshøj-
skole om, at de ikke skal være bange 
for at få klager over deres under-
visning. Det føler han sig ifølge avi-
sen nødsaget til at understrege efter 
den seneste tids debat.

Bekymret over tendens
Stefan Hermann er bekymret for 
den tendens, der har været debatte-
ret det sidste halve år. Krænkelses-
debatten, der tog afsæt i en beslut-
ning fra ledelsen på Det Juridiske 
Fakultet ved Københavns Univer-
sitet i september 2018, da universi-
tetet henstillede til årets tutorer at 
ændre festtemaerne mexicaner, in-
dianer og Olympiske Lege.

I en kronik i Politiken i januar 
måned beskrev Stefan Hermann sin 
bekymring over den krænkelseskul-
tur, som er opstået over den senere 

REKTOR: FEST MED VESTEGNSTEMA  
ER IKKE KRÆNKENDE
En studerende på Professionshøjskolen København klagede over, at en 
fest skulle afholdes med temaet “Vestegnen”. Men det er ikke krænkende, 
mener rektor Stefan Hermann, som trækker en streg i sandet.

tid. Han henviser til sin egen studie-
tid på statskundskab på Aarhus Uni-
versitet i 1990’erne. 

“Vi fandt ud af, at man på uni-
versitetet var fløjtende ligeglad med, 
hvem vi var, hvor vi kom fra, og 
hvad vi mente om dette og hint. Nu 
var vi studerende og defineret af en 
uddannelse, dens videnskabelige 
indhold og grundlag samt af vores 
egen indsats og evne til at lære sam-
men”, skriver Stefan Hermann.

“Vores studeren-
de skal defineres 

af deres uddan-
nelse, dens viden-
skabelige indhold 
og grundlag samt 

af vores egen ind-
sats og evne til at 

lære sammen”, 
siger rektor  

Stefan Hermann.

En studeren-
de, der har kla-

get over en fest 
med vestegnste-

ma her på Køben-
havns Professi-
onshøjskole, får 
ikke opbakning 

hos rektor.

Sådan er holdningen også på Kø-
benhavns Professionshøjskole i dag, 
udtaler rektoren.

“Det er den holdning, jeg har  
– og det er den holdning, ledelsen 
lægger for dagen”, siger han.

Må ikke gå ud over undervisningen
For Stefan Hermann handler det 
ikke om, hvor de studerende kom-
mer fra. De er defineret af at være 
studerende, og om de vil være  
lærere eller sygeplejersker:

“Det betyder ikke, at der ikke er 
nogen uformelle og gode relatio-

ner, og at de viser deres menneske-
lighed, men det må ikke gå ud over 
undervisningen”, siger Stefan Her-
mann, som er rektor for 20.000 stu-
derende og har 2.000 ansatte.

Hans vurdering er, at omfanget 
af klager på professionshøjskolen er 
“utroligt få”.

Dog understreger han, at han har 
undervisere, der fortæller ham, at 
meningsudvekslingerne kan være 
voldsomme i undervisningen.   ■
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S iden 1. september har 
Tommy Dalegaard Mad-
sen været konstitueret  
på formandsposten i 
DM’s landsklub for  
professionshøjskoler  

og erhvervsakademier. 
11. januar fik den 48-årige lektor 

på Københavns Professionshøjskoles 
pædagoguddannelse så også det for-
melle mandat til at bestride posten, 
efter at Hans Beksgaard valgte at gå 
på pension i efteråret.

Det er et arbejde, han glæder sig til.
“Underviserne på de mellemlange 

videregående uddannelser er en sær-
lig gruppe i DM-sammenhæng, fordi 
vi arbejder i feltet mellem forsknings-
baseret viden og relationelt arbejde. 
Det giver os nogle andre udfordrin-
ger, end underviserne har på univer-
siteterne, fx når det gælder arbejds-
tidsaftaler og uddannelseskvalitet”, 
siger Tommy Dalegaard Madsen.

Overordnet vil det fortsat være 
de ødelæggende effekter af regerin-
gens omprioriteringsbidrag, der står 
øverst på landsklubbens dagsorden.

“Et øget arbejdspres, der smad-
rer engagementet og giver undervi-
serne stress, manglende tid til forbe-
redelse og større hold af studerende. 
Vi skal hele tiden blotlægge konse-
kvenserne af de dramatiske bespa-
relser, som vores område er pålagt. 
Konsekvenser, der rammer både un-
derviserne, de studerende og fremti-
den for de velfærdsområder, som vi 
uddanner til”, forklarer Tommy Dale-
gaard Madsen.

Fx er det en bekymrende tendens, 
at pulje- og projektfinansiering bliver 
en mere og mere yndet finansierings-
form i uddannelsessektoren. Uddan-
nelsesstationerne, som blev vedtaget 

ERFAREN DM-POLITIKER ER  
NY FORMAND FOR UNDERVISERNE 
2.350 undervisere på landets professionshøjskoler og erhvervsakademier har fået ny 
formand. Tommy Dalegaard Madsen vil fortsat blotlægge konsekvenserne af topro-
centsbesparelserne, sikre undervisernes indflydelse på kommende uddannelsesrefor-
mer – og så vil han arbejde for et stærkere TR-korps på erhvervsakademierne. 

“Vi skal hele  
tiden blotlægge 
konsekvenserne 
af de dramatiske 
besparelser, som 
vores område er 
pålagt”, fastslår 
Tommy Dale- 
gaard Madsen.

af regering og DF i 2017, er et godt ek-
sempel på, at en decentraliserings-
dagsorden bliver kørt igennem, uden 
at langtidsfinansieringen er på plads, 
og uden at man overhovedet konsul-
terer de involverede uddannelsesin-
stitutioner, påpeger undervisernes 
formand. 

“Man græder med det ene øje og 
smiler med det andet, når fx pæda-
goguddannelsen modtager en klat 
penge og samtidig bliver rundbarbe-
ret for millioner. I år kom Professi-
onshøjskolen Absalon på finansloven 
med et ekstraordinært millionbeløb, 
men det er kun bevilget for en vis år-
række. Det er uholdbart at bedrive 
uddannelsespolitik med det lange lys 
slukket”, understreger Tommy Dale-
gaard Madsen.

En stemme igennem reformer og fusioner
Han kommer oprindeligt fra Stevns, 
er gift og har i mere end 20 år boet 
på Amager. Han er uddannet i social-
videnskab og pædagogik fra RUC og 
fik i 2003 job på Hovedstadens Pæda-

goguddannelse 
i Vanløse. Efter 
få år blev Tom-
my Dalegaard 
Madsen tillids-
repræsentant.

“Jeg er dre-
vet af indigna-
tion og engage-
rer mig gerne 
i kampen for 
bedre betingel-
ser, uanset om 
det handler om 
arbejdsforhold 
for mine kolle-
ger eller de ud-
satte grupper i 

samfundet. Det er fx vigtigt, at med-
arbejderne har en klar stemme igen-
nem de mange sammenlægninger og 
reformer, som præger vores sektor”, 
forklarer han.  

TR-posten førte til hvervet i DM’s 
landsklub for professionshøjskoler 
og erhvervsakademier, hvor han har 
været aktiv politiker i fem år. Siden 
2016 har Tommy Dalegaard Madsen 
fungeret som næstformand i klub-
ben, og i 2016 blev han ligeledes valgt 
ind i hovedbestyrelsen i DM. I dag 
deler han tiden 50/50 mellem det po-
litiske arbejde og sit lektorat på Kø-
benhavns Professionshøjskole.

Erhvervsakademierne skal styrkes
Når reformen af læreruddannelsen 
tager fat, skal det være med et DM-
aftryk, mener han.

“Underviserorganisationerne bli-
ver tit forbigået i grupper, der arbej-
der med uddannelsesreformer. Men 
hvis udviklingen af uddannelsessy-
stemet ikke sker i dialog med un-
derviserne, mister reformerne den 
forankring, som er afgørende for 
deres succes”, fastslår Tommy Dale-
gaard Madsen.

Endelig vil den nye formand ret-
te sit fokus mod erhvervsakademi-
erne. I 2013 blev godt 200 undervi-
sere herfra overflyttet til DM. 

“Ligesom professionshøjskole-
underviserne kæmper vores kolle-
ger på erhvervsakademierne med fx 
uigennemsigtige praksisser for ar-
bejdstilrettelæggelse og alt for sto-
re hold af studerende. Vi håber at 
rekruttere flere tillidsrepræsentan-
ter på erhvervsakademierne. Når vi 
står mange sammen, spiller vi på en 
større bane”, slutter Tommy Dale-
gaard Madsen.   ■

STUDENTERMILJØ af Martin Ejlertsen · fotos: Københavns Professionshøjskole og Orf3us FORMANDSSKIFTE af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · foto: Jesper Voldgaard
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L æreruddannelsen kan godt 
bruge et løft. Især bør der 
være bedre tid til faglig 
fordybelse og en tættere 
tilknytning til praksis på 
skolerne. Men det er van-

skeligt at se, hvordan ambitionerne 
kan blive indfriet, når der ikke følger 
en bedre økonomi og større didak-
tisk frihed med.

Sådan lyder det fra to lektorer på 
UC SYD, Jens Jakob Ellebæk og Mar-
tin Elmbæk Knudsen, der har brugt 
vinterferien på at nærstudere den 
nye evaluering af læreruddannelsen 
fra 2013. 

Evalueringen er foretaget af et 
ekspertudvalg, som Uddannelses- og 

LEKTORER PÅ UC SYD:  
UNDERFINANSIERET REFORM  
VIL VÆRE EN DØDSSEJLER
En evaluering varsler ny reform af læreruddannelsen fra 2013. Det bliver i givet 
fald den fjerde i rækken for Jens Jakob Ellebæk og Martin Elmbæk Knudsen. 
De to lektorer fra UC SYD efterlyser, at bedre økonomi, større didaktisk frihed 
og langsigtede løsninger følger med de politiske ambitioner om forandringer.

UDDANNELSESREFORM af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · fotos: Jonas Normann og Jesper Voldgaard

Forskningsministeriet har nedsat,  
og er kritisk på flere punkter. 

Overordnet kan både Jens Jakob 
Ellebæk og Martin Elmbæk Knudsen 
tilslutte sig flere af konklusionerne i 
rapporten, men:

“Kritikken skal læses i lyset af de 
rammebetingelser, vi laver uddannel-
se under. Vi har lige taget hul på fjer-
de år med toprocentsbesparelser.  
Det er utroligt barskt at levere or-
dentlig uddannelseskvalitet på de  
betingelser”, kommenterer Jens  
Jakob Ellebæk.

Udvalget konkluderer bl.a., at den 
fleksible modulopbygning, som blev 
indført i 2013, ikke fungerer opti-
malt, at der skal knyttes tættere bånd 
mellem uddannelse og praksis, samt 
at kompetencemålene bør gennem-
skrives og muligvis reduceres. 

Evalueringen peger også på, at 
der er problemer med studieintensi-
tet og frafald. Samtidig påpeger rap-
porten behovet for praksisnær og di-
daktisk forskning og udvikling.

Decimeret samarbejde med praksis
Martin Elmbæk Knudsen underviser 
i idræt og fungerer som praktikkoor-
dinator i Haderslev. 

Han mener, at tankerne bag kom-
petencemålstænkningen har været 
fornuftige.

“Målene har givet mig anledning 
til at reflektere en del over udviklin-
gen inden for mit fag. Til gengæld har 
den fleksible modulisering givet mig 
grå hår i hovedet. Når moduler kan 
tages i omvendt rækkefølge, betyder 
det fx, at nogle studerende skal lære 
at skabe sikkerhed omkring kompli-
cerede spring, før de selv lærer basis-

færdighederne for udførelsen af disse 
spring. Det giver ikke god mening”, 
forklarer Martin Elmbæk Knudsen.

Som praktikkoordinator hæfter 
han sig særligt ved, at evalueringen 
kritiserer læreruddannelsen for ikke 
at være tæt nok på praksis. Lærer-
uddannelsen er tættere på professio-
nen i dag end for 15 år siden, men det 
hænger stadig dårligt sammen med, 
at UC SYD har været nødt til at spare 
sine praktikbesøg væk, mener han.

“Noget af det vigtigste for vores 
studerende har været, at vi kom ud 
og oplevede dem i klassen og kunne 
give dem både pædagogisk og faglig 
feedback. På grund af besparelser er 
det besøg nu erstattet med et Skype-
møde, hvor vi kun berører teoretiske 
og generelle problemstillinger. Det er 
en voldsom decimering”, siger Mar-
tin Elmbæk Knudsen. 

Jens Jakob Ellebæk underviser i 
naturfag, og han mener, at det fag-
faglige indhold i læreruddannelsen 
er blevet tilsidesat.

“Kompetencemål bør underordnes 
dannelsesmål, det fagfaglige indhold 
bør stå mere centralt, og det gik helt 
galt, da man lod en bestemt didaktisk 
tænkning omkring “læringsmålsty-
ring” gennemskinne bekendtgørel-
serne”, påpeger Jens Jakob Ellebæk.

Lidt sat på spidsen kan folkesko-
lelæreren dårligt tillade sig at un-
dersøge et dødt dyr, klassen kom-
mer forbi i skoven, medmindre det 
står som en målsætning for lektio-
nen, forklarer han.

“Det er en didaktisk spændetrø-
je, som hverken lærere eller lærerud-
dannelse bør underlægges”,  
mener han. 

Lektor Martin 
Elmbæk Knudsen 
er ikke tilhænger 
af en femårig læ-
reruddannelse: 
“Vi kan opnå me-
re ved at følge de 
nyuddannede og 
tilbyde undersø-
gelsessfælleska-
ber og supervi-
sionsforløb med 
dem i deres før-
ste år på arbejds-
markedet”.
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Nej til hovsaløsninger og besparelser
De to lektorer blev ansat i hhv. 2001 
og 2004 på det daværende lærerse-
minarium i Haderslev. 

Uddannelsen holder fortsat til i de 
velholdte og gennemrenoverede rød-
stensbygninger tæt på kasernen og 
lidt hævet over byen. Indholdsmæs-
sigt er alt dog forandret. 

I den tid, de har arbejdet på UC 
SYD, har Jens Jakob Ellebæk og Mar-
tin Elmbæk Knudsen oplevet tre sto-
re reformer af læreruddannelsen. 
Den seneste i 2013 skulle blandt an-
det medvirke til at sænke frafaldet og 
sikre en højere faglig kvalitet. 

Det er til dels lykkedes, mener 
Jens Jakob Ellebæk.

“Vores studerende er på nogle om-
råder blevet dygtigere. Det skyldes 
også, at UC SYD har sikret dem gode 
muligheder for at deltage i udviklings-
projekter. Fx har vi et universitets-
skoleprojekt, der prøver at nytænke 
samarbejdet mellem forskning, ud-
dannelse og praksis”, forklarer han.

Fordi en udvikling sjældent får lov 
til at sætte sig i skoleverdenen, er der 
hverken behov for hovsaløsninger 
eller en femårig læreruddannelse, 
før økonomien er til stede, lyder det 
samstemmende fra de to lektorer.  

“Vi kan opnå mere ved at følge de 
nyuddannede og tilbyde undersø-
gelsesfællesskaber og supervisions-
forløb med dem i deres første år på 
arbejdsmarkedet. Hvis vi også kan 
tilbyde vejledning vedrørende em-
ner som forældresamarbejde, tror 
jeg, vi vinder meget”, foreslår Martin 
Elmbæk Knudsen.

Når hver sjette nyuddannede fol-
keskolelærer forlader faget inden for 
det første år, skyldes det næppe kva-
liteten af uddannelsen, tilføjer Jens 
Jakob Ellebæk.

“Den praksis, de nyuddannede 
kommer ud til, er presset og kom-
pleks, og der kræves mere af de ny-
uddannede i dag end for 15 år siden. 
At forberede kommende undervisere 
hertil er yderst kompliceret, og der 
findes ikke én løsning på, hvordan 
man laver god læreruddannelse. Jeg 
har tre ønsker til en kommende re-
formproces: Gå ydmygt til værks og 
tag små skridt, giv større frihed tilba-
ge til underviserne, og – vigtigst af alt 
– drop besparelserne. Uddannelserne 
kan ikke holde til mere”, fastslår Jens 
Jakob Ellebæk.   ■

Lektor Jens Jakob 
Ellebæk har en  
bøn til politikerne:  
Gå ydmygt til værks, 
giv frihed tilbage  
til underviserne,  
og – vigtigst af alt  
– drop besparelser-
ne på uddannelse.



Trivselsmålinger, APV’ere og tilbagevendende 
beretninger fra arbejdspladserne har længe indi-
keret, at arbejdspresset er for voldsomt på rigtig 
mange uddannelser landet over. 

I vinterferien bragte DR de hårde fakta vha. 
en undersøgelse, som afdækker den effektivise-
ring, der er foregået i uddannelsessektoren. 

DR’s undersøgelse dokumenterer, at vi på vo-
res område har fået 25 procent flere studeren-
de siden 2010, mens den samlede medarbejder-
gruppe kun er vokset med 6 procent. 

Det er uomtvisteligt, at vi leverer flere opga-
ver inden for den samme medarbejderkapacitet. 

Hertil skal lægges, at professionshøjskoler og 
erhvervsakademier i samme periode har fået ud-
videt deres opgaveportefølje med krav om forsk-
ning, digitalisering, internationalisering m.m., 
som også har fået arbejdsmængden til at stige. 

Vi har desværre i flere år kunnet konstatere, 
at arbejdsmiljøet er under pres som konsekvens 
af uddannelsesbesparelser og generel mangel på 
prioritering og understøttelse af de mængder af 
reformer, der ruller ind på området. 

Presset på den enkelte er vokset markant, 
som konsekvens af at vi mister kolleger pga.  
fyringer og nedskæringer. 

Forventningerne om høj kvalitet i opgaveløs-
ningen er i bedste fald uforandret, men de fleste 
steder konstant stigende. 

Vi har i DM haft en rundspørge ude hos alle 
jer medlemmer om brug af it i undervisningen. 
Efter min opfattelse er denne type data påkræ-
vet for at kunne formulere sig eftertænksomt i 
forhold til diskursen om digitaliseringens nød-
vendighed. 

Samtidig viser også den undersøgelse, at vi 
har et udbredt problem med arbejdspresset. Et 
overvældende flertal af jer peger på, at mangel 
på tid og for store arbejdsmængder er årsagen 
til, at I ikke anvender mere it i undervisningen. 

Vi har brug for al den viden, vi kan samle 
sammen om, hvad økonomiske stramninger og 
fortsat mere begrænset tid til forberedelse bety-
der for arbejdspresset og den kvalitet, vi udfører 
opgaverne med. 

Så kære undervisere, I skal fortsætte med at 
klæde jeres tillidsrepræsentanter og jeres fagfor-
ening på med håndfaste eksempler på, hvad I op-
lever af pres på opgaveløsningerne. Vi har brug 
for at samle og dele viden med hinanden om alle 
nuancerne af vores pressede arbejdsforhold. 

Vi har brug for viden om  
alle nuancerne af vores 
pressede arbejdsforhold
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LEDER af Tommy Dalegaard Madsen, formand, DM Professionshøjskoler og erhvervsakademier

KOLOFON

dm professionshøjskoler

Landsklubben for professionshøjskoler og erhvervsakademier 
afholder delegeretmøde d. 4. april 2019 for landsklubbens tillidsvalgte  
og medlemmer. Delegeretmødet bliver efterfulgt af et møde for  
tillidsrepræsentanter 5. april. Begge møder afholdes i Vejle. 

Program, tilmelding og oversigt over, hvor mange delegerede institutionerne hver især kan sende, fremgår  
af DM’s hjemmeside dm.dk/kalender/2019219. 

Landsklubbens bestyrelse opfordrer tillidsrepræsentanterne til at koordinere fordelingen af delegerede. 

På gensyn.       

SÆT X I KALENDEREN


