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Indledning
I denne pjece præsenteres Danmarks Lærerforenings primære 
indsatsområder og professionelle kompetencer i internationalt ud-
viklingsarbejde. Pjecen henvender sig til nuværende og potentielle 
danske og internationale samarbejdspartnere. 

DLF har deltaget i projektsamarbejde med en række lærerorgani-
sationer i Afrika og Asien siden begyndelsen af 1980’erne. Disse 
projekter har fokuseret på styrkelse af nationale lærerorganisation-
ers evne og kapacitet til at servicere deres medlemmer. Flere af 
projekterne har desuden haft som målsætning at styrke udviklingen 
af den nationale uddannelsessektor – enten direkte eller via styr-
kelse af den sociale dialog mellem lærerorganisationen og uddan-
nelsesmyndighederne.

DLF’s projektsamarbejde er koordineret og udviklet i tæt samar-
bejde med lærerorganisationernes verdensorganisation, Education 
International. Medlemskabet af Education International danner 
grundlag for en faglig og interessemæssig samhørighed, som af-
spejles i tillidsforholdet og åbenheden i projektsamarbejdet. 

Dialog, solidaritet og partnerskab
Danmarks Lærerforenings internationale udviklingsarbejde har et 
fagpolitisk udgangspunkt og er baseret på principper om dialog, 
solidaritet og partnerskab. Mere konkret arbejder DLF for, at lærer-
organisationer verden over inddrages i beslutninger om lærernes og 
undervisningens vilkår – og indgår i den sociale dialog f.eks. med 
uddannelsesmyndigheder og andre interessenter i uddannelsessek-
toren. Herudover arbejder DLF for at fremme kendskabet til de 
faglige rettigheder og menneskerettighederne, som de er udtrykt 
i FN’s konventioner og målsætninger. Dette søges hovedsageligt 
opnået ved at støtte og styrke nogle af Education Internationals 
medlemsorganisationer i verdens fattigste lande.

Finansiering
DLF’s udviklingsprojekter er primært finansieret af Danida – enten 
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direkte eller via Ulandsekretariatet, Projektrådgivningen eller den 
danske ambassade i det pågældende land. Desuden har DLF afsat 
0,7% af medlemmernes kontingentmidler til at støtte projektaktivi-
teter i tilfælde, hvor der ikke kan identificeres ekstern finansiering. 
I takt med at partnerorganisationerne styrkes, bidrager de selv med 
op til 60-70% af projektomkostningerne. 

Danmarks Lærerforenings projektportefølje
– kapacitetsopbygning af lærerorganisationer

1982 – 87  Malaysia National Union of the Teaching Profession, 
    NUTP
1982 – 87  Botswana Botswana Teachers’ Union, BTU 
1984 - 89  Indien  All India Primary Teachers Federation, AIPTF
1995 - 96  Sydafrika South African Democratic Teachers’ Union,  
    SADTU
1990 - 97 / 2001 - 03 Gambia  Gambia Teachers Union, GTU
1990 - 97 / 2006 - Sierra Leone Sierra Leone Teachers Union, SLTU 
1990 - 93 / 2008 - Liberia National Teachers’ Union of Liberia, NTAL
1990 - 97 / 2007-  Ghana Ghana National Association of Teachers,  
    GNAT 
1982 -  Kenya  Kenya National Union of Teachers, KNUT
1997 -  Tanzania Tanzania Teachers Union, TTU
2003 -  Zanzibar Zanzibar Teachers Union, ZATU
2003 -  Uganda Uganda National Teachers Union, UNATU
2004 -  Nepal  Teacher Unions of Nepal, TUN
2009 -  Rwanda Syndicat National des Enseigneants du  
    Primaire, SNEP
2009 -  Burundi Syndicat Libre des Travailleurs de  
    l’Enseignement, STEB
2009  Libanon Lærerforeningerne TSL og LPESPL
2011 -  Bolivia Lærerorganisationerne CTEUB og CONMERB
2012 -  Egypten Independent School Teachers Trade union (ISTT)
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Strategi for projektsamarbejdet

Behov og kompetencer
Udgangspunktet for DLF’s samarbejdsprojekter med andre lærer-
organisationer er, at der på en række områder er sammenfald 
mellem DLF’s kompetencer og partnerorganisationens behov. En 
potentiel partners behov afdækkes i en analyse af organisationens 
udviklingsniveau (baseline) vurderet i forhold til, hvad der skal til 
for at indfri de målsætninger, den politiske ledelse har opstillet for 
organisationen. Organisationens målsætninger kan i udgangspunk-
tet være uklare eller urealistiske, og der er muligvis ikke udviklet 
en egentlig strategi for, hvorledes disse målsætninger skal nås. I 
sådanne tilfælde kan DLF facilitere en proces, hvor partnerorgani-
sationens politiske og administrative ledelse analyserer sig frem 
til organisationens behov gennem samtale og diskussion. Her kan 
benyttes forskellige anerkendende og participatoriske metoder, 
afhængigt af i hvor høj grad de politiske prioriteringer allerede er 
defineret på forhånd, og hvilket abstraktionsniveau partnerorganisa-
tionens ledelse foretrækker at arbejde på. 

Baseline-undersøgelse
I enkelte organisationer kan der være brug for at afdække inter-
esser og behov blandt medlemmerne og lærere generelt. Det kan 
skyldes, at partnerorganisationen måske ikke har kunnet afholde 
vedtægtsbestemte møder og aktiviteter under nationale konflikter 
og dermed kan have mistet følingen med, hvad medlemmerne 
forventer af organisationen. I disse tilfælde kan organisering af 
medlemsmøder, hvor lærere fra forskellige egne af landet får mu-
lighed for at give udtryk for deres behov og forventninger til lærer-
organisationen, være nyttige i ledelsens arbejde med at udvikle 
organisationens målsætninger.

Principper og metode
I den projektforberedende fase lægger DLF stor vægt på partici-
patoriske metoder i behovsafklaring. I facilitatorrollen stiller DLF 
kritiske spørgsmål til partnerorganisationens forslag ud fra orga-
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nisationens praksis og realiteterne i uddannelsessektoren i det 
pågældende land, frem for at komme med konkrete forslag til år-
sagssammenhænge og løsningsmuligheder. Formålet med denne 
metode er at skabe et reflektionsrum, hvor ledelsen kan diskutere 
og formulere visioner for organisationen for derved at sikre en 
fælles forståelse for og ejerskab til de målsætninger, som ledelsen 
i fællesskab når frem til. Således er DLF’s procesfacilitering – 
både metodisk og i praksis – funderet på almindeligt anerkendte 
coaching-principper. Det er væsentligt for DLF ikke at lede partner-
organisationen i en forudbestemt retning. Ikke desto mindre giver 
faciliteringen af processen en oplagt mulighed for en fordomsfri 
udveksling af, hvad der er god fagforeningsledelse.

Lokalt ejerskab
Der er flere grunde til, at DLF har valgt den participatoriske og 
anerkendende metode. For det første er det i erkendelse af, at 
partnerorganisationerne selv kan og skal nå frem til de bedste 
løsninger på deres udfordringer. Det er organisationens egne folk, 
der bedst kender kulturen, arbejdsforholdende og den politiske situ-
ation i landet. Dette er udgangspunktet for dialogen mellem DLF 
og partnerorganisationerne. For det andet er ejerskabet til målsæt-
ninger og prioriteringer bedre rodfæstet i organisationen, når det er 
organisationens egne repræsentanter, der har analyseret sig frem 
til dem. For det tredje er projektpartnerskabet som udgangspunkt 
ulige, idet DLF har fuld kontrol med de eksterne finansielle midler, 
der oftest danner grundlaget for samarbejdsaktiviteterne. Hermed 
er der fare for, at organisationens ledelse vil have en tendens til at 
være ukritisk over for DLF’s ideer på bekostning af interne forslag, 
som måske vil kunne komme organisationen til større gavn. 

Udvikling af visioner og strategier
Målet er, at partnerorganisationen formulerer og formelt vedtager 
langsigtede visioner, mål og politikker og herefter – på baggrund 
af en behovsanalyse – udarbejder overordnede strategier og planer 
for, hvordan disse visioner og mål realiseres på kortere sigt. Næste 
skridt vil være at konkretisere strategierne med specifikke aktivi-

9

IntUdvArbKompetencer.indd   9 06-01-2012   11:22:26



tetsbeskrivelser og outputs, således at slutproduktet inkluderer 
en detaljeret aktivitetsplan og et budget. Denne tekniske proces 
kan virke kompliceret, men kan være en krævende læreproces i 
organisationer med folk uden de fornødne værktøjer og erfaringer. 
For at give et komplet billede af organisationen og dens fremtid 
er det vigtigt, at aktivitetsplanen og budgettet inkluderer samtlige 
af organisationens aktiviteter og udgifter (herunder også andre 
donorfinansierede aktiviteter), således at den samlede fremstilling 
er gennemskuelig for organisationens medlemmer og ledelse. På 
denne baggrund vil DLF kunne tilkendegive, på hvilke områder DLF 
kan levere teknisk rådgivning og finansiering.

Bæredygtighed
Det grundlæggende udgangspunkt for DLF’s samarbejdsprojek-
ter er ”hjælp til selvhjælp”. Derfor er bæredygtighed et helt cen-
tralt begreb i alle faser af projektsamarbejdet. Forudsætningen 
for bæredygtighed er, at partnerorganisationen føler ejerskab til 
organisationens udviklingsmål, strategier og aktiviteter. Dette er en 
af de væsentligste årsager til, at DLF lægger så stor vægt på, at 
partnerorganisationens udfordringer, visioner, mål og løsninger skal 
formuleres og analyseres af organisationens egne folk. Partneror-
ganisationens bæredygtighed som organisation skal vurderes både 
ressourcemæssigt, demokratisk og i forhold til servicering af med-
lemmerne. Økonomisk uafhængighed er i denne sammenhæng en 
helt afgørende faktor for en fagforening. 

Budgetanalyse
For at sikre at partnerorganisationens budget stemmer overens 
med indtægtsgrundlaget for organisationen på længere sigt, indgår 
der gerne en budgetmæssig fremskrivningsanalyse i planlægnings-
fasen. Partnerorganisationens ledelse bliver her konfronteret med 
den potentielle ressourcemæssige situation og med et realistisk år-
ligt budget for organisationen. Dette fører i mange tilfælde til større 
indsigt i muligheder og barrierer for organisationens udvikling – og 
en mulig revurdering af målsætningerne og aktivitetsplanen.
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I mange lande er der flere lærerorganisationer, som konkur-
rerer om medlemmerne. I Latinamerika og Asien skyldes 
dette ofte, at lærerorganisationerne er knyttet til forskel-
lige politiske bevægelser, mens det i det frankofone Afrika 
primært skyldes, at lærerorganisationerne udspringer af hver 
deres nationale fagforbund, som er tilknyttet politiske partier. 
Danmarks Lærerforening søger at understøtte de platforme 
eller aktiviteter, der samler organisationerne på nationalt 
niveau uden for den partipolitiske arena. DLF har erfaring 
med, at én samlet lærerorganisation ideelt set står sig stærk-
est som faglig og professionel repræsentant for lærerne på 
alle niveauer, og at én samlet lærerorganisation leverer bedre 
medlemsservice i form af individuel rådgivning og information 
om rettigheder og pligter. Desuden er politisk og økonomisk 
uafhængighed af offentlige og private organisationer en cen-
tral målsætning.

Tidshorisont
Målet for DLF’s projektsamarbejde er, at partnerorganisationen 
over tid bliver en effektiv og velfungerende demokratisk og økono-
misk uafhængig lærerorganisation, der tjener både lærernes og 
samfundets interesser. DLF’s projektpartnerskaber opererer med en 
samlet projektperiode på ca. 8-15 år, hvorefter det forventes, at en 
partnerorganisation er i stand til at videreføre projektets resultater 
– uafhængig af ekstern teknisk rådgivning og økonomisk støtte. 
Denne tidshorisont afhænger i høj grad af partnerorganisationens 
udviklingsmæssige udgangspunkt samt af den politiske og økono-
miske situation i det pågældende land. 

Langsigtet samarbejde
Efter den formelle projektafslutning fortsætter DLF det institutionelle 
samarbejde med projektpartnerorganisationerne, som blandt andet 
involverer forskellige former for syd-syd samarbejde i forbindelse 
med DLF’s øvrige samarbejdsprojekter. Som en del af en fælles 
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læreproces aflægger DLF løbende besøg hos nuværende og tidligere 
projektpartnere for at undersøge bæredygtigheden af projektresul-
taterne.

Tanzanias lærerforening TTU har i samarbejde med DLF ud-
viklet politikker og strategier for opbygning af et velfungerende 
uddannelsesprogram for organisationens tillidsrepræsentanter. 
Efterfølgende er der blevet udviklet undervisningsmanualer for 
et uddannet underviserkorps og håndbøger for de tillidsvalgte 
skolerepræsentanter. Udviklingen og koordineringen af TTU’s 
organisationsuddannelse er centraliseret for at sikre, at alle får 
en ensartet og professionel uddannelse. TTU kan derfor tilbyde 
et omfattende uddannelsesprogram for sine tillidsrepræsentan-
ter, som i dag afvikles af organisationens egne midler. Samtidig 
støtter TTU nyere og uerfarne lærerorganisationer i Rwanda og 
Burundi, ligesom TTU i sin tid blev inspireret af den kenyanske 
lærerforening KNUT, som bistod med konsulentbidrag og hjælp 
til udformning af manualer og håndbøger. 

12

IntUdvArbKompetencer.indd   12 06-01-2012   11:22:26



Organisations-
udvikling

13

IntUdvArbKompetencer.indd   13 06-01-2012   11:22:27



Organisationsudvikling

Styrker og svagheder
DLF foretager løbende organisationsanalyser af partnerorgani-
sationen i tæt dialog med organisationens ledelse. Målet er at 
klarlægge partnerorganisationens styrker og svagheder, således 
at styrkerne konstant udnyttes i bestræbelserne på at forbedre or-
ganisationens arbejde. I projektsamarbejdet fokuserer DLF således 
i lige så høj grad på at fremhæve og understøtte partnerorganisa-
tionens styrker som på at udvikle de områder, hvor organisationen 
ikke lever op til sine egne mål.

Vedtægter
En af forudsætningerne for en effektiv lærerorganisation er funk-
tionelle vedtægter. I nogle tilfælde kan der være uoverensstem-
melse mellem, hvad vedtægterne foreskriver, og hvad der prak-
tiseres i organisationen. Det kan skyldes, at vedtægterne er for 
ambitiøse med hensyn til demokratiske beslutningsprocesser, eller 
at organisationen ikke har de nødvendige ressourcer til f.eks. at 
indkalde og gennemføre vedtægtsbestemte medlems- og dele-
geretmøder. I forbindelse med indgåelsen af et projektsamarbejde 
foretager DLF en grundig gennemgang af vedtægterne sammen 
med organisationens politiske og administrative ledelse for at 
identificere, om der er områder, hvor organisationen bør overveje 
vedtægtsændringer eller ændring af praksis.

Organisationsstruktur
De fleste lærerorganisationer vælger at organisere sig parallelt med 
strukturen i det offentlige uddannelsessystem, således at organi-
sationen er demokratisk repræsenteret på de niveauer, hvor der 
tages beslutninger fra myndighedernes eller arbejdsgiverens side. 
Da strukturen i den offentlige administration i mange udviklings-
lande ofte er delt i mange lag (nationalt, regionalt, distrikt, lokalt 
og skoleniveau) smitter dette af på lærerorganisationernes struktur. 
Resultatet kan blive en ”tung” struktur, hvor der kommunikations- 
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og beslutningsmæssigt er langt fra det nationale niveau til med-
lemmerne på skolerne. 

Medlemsdemokrati
I mange lærerorganisationer er der derfor ikke direkte valg af 
organisationens regionale og nationale ledere. Organisatorisk kan 
medlemsdemokratiet blive så indirekte, at det kan være vanskeligt 
at stille den enkelte tillidsvalgte til regnskab for de beslutninger, 
der bliver taget i organisationen på højere niveau. Dilemmaet er på 
den ene side at understøtte et aktivt medlemsdemokrati med så 
direkte repræsentation som muligt, og på den anden side at tage 
hensyn til, hvad der er ressourcemæssigt og logistisk muligt for or-
ganisationen at praktisere i lande med en svag infrastruktur. I flere 
tilfælde har DLF assisteret partnerorganisationer i processen med 
at restrukturere organisationen mere hensigtsmæssigt.  

Det er helt afgørende, at en demokratisk medlemsorganisa-
tion har evnen til at varetage medlemsgruppernes interesser 
på alle niveauer. De fleste af DLF’s partnerorganisationers 
nationale politiske ledelser er overrepræsenteret af mandlige 
skoleledere fra større byer. Det er derfor vigtigt at udvikle 
medlemsdemokratiske foranstaltninger, der sikrer specielt 
kvindelige læreres indflydelse på organisationens politik og 
strategi og sikre en geografisk balanceret repræsentation.
 

Kommunikation
En tung politisk administrativ struktur fører nemt til træghed i 
den interne kommunikation i organisationen, idet der er tendens 
til, at alle kommunikationslinjerne følger den hierarkiske struktur 
slavisk. Med udgangspunkt i organisationens kommunikationskul-
tur og de infrastrukturelle forhold gennemgås mulighederne for at 
indføre mere effektive kommunikationsstrukturer i organisationen, 
herunder brug af elektroniske kommunikationsmidler. Mere konkret 
kan det undersøges, hvordan det kan sikres, at lærerorganisation-
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ens medlemsblad bliver så tilgængeligt og relevant for medlem-
merne som muligt. Samtidig tilstræbes det, at det bliver et blad 
der diskuterer medlemmernes udfordringer, i højere grad end det er 
ledelsens talerør. Dette kan f.eks. opnås via skriveteknisk rådgiv-
ning og kurser i journalistik, samt effektivisering af distributionen af 
medlemsbladet.

Kenyas lærerforening KNUT har gennem mange år udgivet 
medlemsbladet The Teacher 2-3 gange årligt. Bladet har 
været omfangsrigt, 40-60 sider, primært med fokus på 
ledelsens aktiviteter. Redaktionen ønskede at ændre bladets 
linje, og 2 journalister fra ”Folkeskolen” rejste til Kenya for 
at undervise i moderne journalistik og samtidig skabe grund-
lag for en ny udgave af The Teacher. Gennem diskussioner 
og skrive-cases blev det klart for redaktionen, at fokus skulle 
rettes mod deres medlemmer – lærerne. Bladet skulle beskrive 
de daglige udfordringer, lærerne stod overfor, og redaktionen 
blev undervist i forskellige journalistiske genrer, i rediger-
ing, foto og i god journalistik. The Teachers redaktion blev 
ved ugens afslutning ”sendt i marken” for at skrive artikler 
om f.eks. samarbejdet lærerne imellem og med ledelsen, og 
interviewede skoleledere, tillidsrepræsentanter og lærere. 
Resultatet blev en lang række spændende artikler, der blev 
diskuteret, rettet, renskrevet og suppleret af billeder fra 
skolerne. Da The Teacher efter et par måneder blev færdigre-
digeret og trykt, havde bladet ikke alene et nyt layout, men 
også et helt nyt og langt mere varieret indhold, som relaterede 
sig til medlemmernes hverdag. The Teachers redaktion havde 
fundet opskriften på udviklingen af et relevant og interessant 
medlemsblad. 
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Organisationsuddannelse 

En væsentlig løbende aktivitet i en velfungerende og effektiv 
lærerorganisation er en central og varig organisationsuddannelse, 
som sikrer, at tillidsvalgte på alle niveauer har relevant viden og 
færdigheder til at udfylde deres specifikke rolle og ansvar. Derfor 
er kompetenceudvikling og tillidsrepræsentantuddannelse oftest 
centrale elementer i DLF’s samarbejdsprojekter. Med udgangs-
punkt i de tillidsvalgtes positioner (fra nationalt niveau til sko-
leniveau) defineres deres funktioner og arbejdsopgaver. Herefter 
vurderes det, hvilke kompetencer der kræves for at varetage disse 
positioner, og hvilke af disse kompetencer det ikke kan forventes, 
at de tillidsvalgte har i forvejen. På baggrund af en sådan analyse 
sammensættes en stillingsbeskrivelse samt et uddannelsesforløb 
for alle tillidsvalgte. 

Kommunikation og konfliktløsning
Effektiv kommunikation er ofte det indholdsmæssige omdrejnings-
punkt for grunduddannelsen af tillidsvalgte. Som tillidsvalgt fag-
foreningsrepræsentant indgår kommunikation og formidling i stort 
set alle funktioner, f.eks. medlemsinformation, individuel rådgiv-
ning, forhandling, mødeledelse, konfliktløsning mellem medlem og 
arbejdsgiver (skoleleder/distriktsmyndigheder) etc. 

Faglig indsigt og viden
Der vil i varierende grad være behov for viden om fagforeningens 
vedtægter og politik, lærernes rettigheder og pligter, regeringens 
uddannelsespolitik, arbejdsmarkedslovgivningen – samt relevante 
FN- og ILO-konventioner. I nogle organisationer kan man på trods 
af adgang til relevant skriftligt materiale ikke forvente, at tillids-
folkene selv tilegner sig denne viden, idet der sjældent er tradition 
for læsning – selv ikke blandt lærere. I disse tilfælde fylder faktuel 
viden forholdsvis meget i uddannelsen. I andre organisationer læg-
ges der vægt på mere generelle problemstillinger, såsom ligestill-
ing mellem kønnene og forebyggelse af HIV/Aids – eller på tek-
niske færdigheder, såsom budgethåndtering og rapportskrivning.
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Metode – pædagogiske principper
DLF lægger stor vægt på de pædagogiske læringsprincipper i 
organisationsuddannelsen, idet en lærerorganisation bliver vurderet 
på sin professionsfaglige kompetence. Derfor skal den undervis-
ning, organisationen driver, også være pædagogisk progressiv og af 
høj kvalitet. Organisationsuddannelsen er således også en mu-
lighed for at introducere tillidsfolkene til forskellige participatoriske 
undervisningsmetoder, som de selv vil kunne bruge i deres arbejde 
som lærere. Desuden bør organisationsuddannelsen fokusere på 
praktiske sammensatte øvelser, der tager udgangspunkt i tillids-
folkenes og lærernes hverdag og erfaring, således at tillidsfolkene 
ikke kun får en teoretisk forståelse for håndtering af udfordringer. 

DLF har deltaget i skoleudviklingsprojekter i samarbejde med 
partnerorganisationer. Dette gælder både efteruddannelse af 
lærere i participatoriske undervisningsmetoder og uddannelse 
af skoleledere i ledelse, administration, faglig supervision og 
motivation. Desuden har DLF erfaring med etablering af skoler 
i samarbejde med lokalsamfund og lokale myndigheder.

Underviserkorps og manualer
For at sikre en ensartet høj kvalitet i organisationsuddannelsen skal 
der udvikles detaljerede og fleksible undervisningsmanualer, og der 
skal uddannes et nationalt (eller regionale) korps af undervisere, 
som varetager den praktiske del af uddannelsen af organisationens 
tillidsfolk. Derudover introduceres metoder, som måler effekten af 
uddannelsen på tillidsfolkenes kompetenceudvikling, f.eks. evalue-
ringer over tid. 

Ressourcer og bæredygtighed
På det praktiske og organisatoriske plan er det helt afgørende, at 
organisationsuddannelsen er logistisk og ressourcemæssigt bære-
dygtig. Det er de færreste organisationer i udviklingslandene, der 
er organisatorisk og økonomisk i stand til at give alle tillidsvalgte 
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en fyldestgørende uddannelse. Derfor afhænger organisationsud-
dannelsens langsigtede succes af, hvorvidt uddannelsens omfang 
og målgruppe er afstemt i forhold til det, som organisationen res-
sourcemæssigt er i stand til at vedligeholde på længere sigt. 

Det er DLF´s erfaring, at et grundkursus for tillidsfolk på 
skole- og lokalt/distriktsniveau skal vare mindst to-tre hele 
dage for at sikre, at deltagerne får nok ud af det. Da en tillids-
repræsentant i gennemsnit udskiftes hvert 6.-7. år, er det kun 
få organisationer, der er i stand til at afsætte de nødvendige 
ressourcer til at vedligeholde en tre-dages organisationsud-
dannelse for alle skolers tillidsrepræsentanter. Effektmålinger 
viser dog, at der ikke nødvendigvis er behov for opfølgnings-
kurser efter det korte grundkursus, såfremt organisationen 
løbende kan tilvejebringe relevante informationer for tillids-
repræsentanterne. Dette kan ske via medlemsbladet, hånd-
bøger og erfaringsudveksling mellem tillidsfolkene på lokalt 
niveau. 

Langsigtet strategi
Der skal foretages mange beslutninger og gennemtænkes mange 
processer, inden en lærerorganisation kan lancere en organisations-
uddannelse i samarbejde med DLF. Herefter skal det vise sig, om 
organisationsuddannelsen fungerer i praksis, og om den er bære-
dygtig. Kompleksiteten i organisationsudvikling og i organisations-
uddannelse – planlægningen, implementeringen, justeringen og 
finansieringen – er den primære årsag til, at DLF’s projektsamarbej-
de med nogle partnerorganisationer står på i en længere årrække.
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Social dialog

Mål 
En af lærerfagforeningernes primære funktioner er at repræsentere 
lærerne over for arbejdsgiverne. I de fleste udviklingslande er de 
offentligt ansatte læreres arbejdsgiver undervisningsministeriet 
eller en styrelse herunder. I nogle lande har lærerorganisationerne 
forhandlingsret om løn- og arbejdsforhold, i andre lande har man 
ingen eller kun begrænset indflydelse. Uanset hvem modparten 
er, og hvilke rettigheder lærerorganisationen har, er det nødvendigt 
at definere realistiske målsætninger og udvikle en strategi for, 
hvordan organisationen vil nå disse målsætninger. 

Forhandlingsstrategi
Organisationens målsætninger kan f.eks. være forbedring af løn- 
og ansættelsesvilkår, pension, barsel og forflyttelser eller forhold 
vedrørende afskedigelse og efteruddannelse etc. Formuleringen 
af disse målsætninger forudsætter et godt kendskab til lærernes 
vilkår, behov og interesser, hvilket kan kræve konsultation med 
medlemmerne. Såfremt partnerorganisationen ønsker det, kan 
DLF assistere i facilitering af denne proces samt uddanne ledelsen 
i forhandlingsstrategi og -teknik. Dette inkluderer strategier til at 
sikre, at strejkevåbnet kun bruges som sidste udvej og ikke som 
den umiddelbare reaktion på enhver uenighed med arbejdsgiveren.

Sierra Leone Teachers Union (SLTU) har i en årrække haft 
svært ved at få de statslige forhandlingsparter til at respektere 
lærerorganisationens aftaleret. SLTU blev ganske enkelt ikke 
inviteret til forhandlinger om lærernes løn- og arbejdsforhold 
i flere år. Dette førte til, at SLTU varslede en strejke, hvorpå 
regeringen inviterede SLTU til forhandlinger. Som optakt til 
forhandlingerne organiserede DLF og SLTU et forhandlings-
kursus for SLTU’s politiske delegation og involverede ansatte. 
DLF’s udsendte proceskonsulent faciliterede en proces, hvor 
SLTU formulerede deres krav og forventninger samt deres 
smertegrænse i forhandlingerne. Desuden blev der udviklet 
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en kommunikationsstrategi for fortalervirksomhed, som er 
bredere professionsorienteret, end det der skulle forhandles 
med arbejdsgiverrepræsentanterne om. Hermed opnåede 
SLTU at udvikle en intern forhandlingsstrategi og forståelse 
for, hvad der er realistisk at opnå. Samtidig formulerede man 
nogle generelle fag- og uddannelsespolitiske budskaber, samt 
udviklede planer for, hvordan de skal udbredes via interne og 
eksterne kanaler. 

Uddannelsessektoren
Et lige så væsentligt område for social dialog er den mere ge-
nerelle udvikling i uddannelsessektoren. Det er almindeligt aner-
kendt, at læreren er den væsentligste enkeltfaktor i sikringen af 
kvalitet i undervisningen, og at lærerne har konkret indsigt i, hvad 
der fungerer – og ikke fungerer i skolen. Lærerorganisationerne er 
derfor forpligtet til at påvirke, i hvilken retning skoleudviklingen går. 
Ved at fremhæve lærernes centrale rolle forsøger lærerorganisa-
tionerne således at øge indflydelsen på landets uddannelsespolitik 
og planer for udviklingen af uddannelsesområdet. Det gælder for 
uddannelsesstrukturen såvel som for indholdet og kvaliteten i un-
dervisningen.

Indflydelse og interessenter
For at opnå indflydelse forudsættes det, at lærerorganisationen er 
proaktiv og har klare standpunkter og visioner. Det kan opnås ved 
at udvikle en overordnet uddannelsespolitik, som fremlægges og 
diskuteres på medlems- og tillidsrepræsentantmøder. Desuden 
skal der udvikles en kommunikationsstrategi for, hvordan organisa-
tionen vil påvirke landets regering til at inddrage idéer fra læreror-
ganisationens politik. I denne sammenhæng er det ofte nødvendigt 
at indgå alliancer med andre interessenter i uddannelsessektoren 
med tilsvarende synspunkter, f.eks. elev- og forældreorganisa-
tioner. Konkrete aktiviteter kunne være møder og konferencer, hvor 
repræsentanter for alle interessenter får mulighed for at indgå i 
dialog om, hvordan f.eks. Education for All-målene opnås, og hvilke 
tiltag der skal til for at forbedre kvaliteten af undervisningen i det 
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pågældende land. Det kunne også være organisering af en offentlig 
kampagne i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer.

Fælles uddannelsesforløb
DLF har bred erfaring med facilitering af politikudviklingsprocesser 
og professionsstrategiudvikling, som sikrer et samspil mellem 
de fagpolitiske og de professionelle interesser. Desuden har DLF 
erfaring med facilitering af social dialog-processer mellem lærere 
og arbejdsgivere på uddannelsesområdet – i samarbejde med både 
Danida og KL. Principperne bag social dialog og forhandlingsteknik 
er de samme, uanset om det gælder arbejdsgiver eller arbejds-
tager, og der kan være fordele i et fælles uddannelsesforløb, idet 
der oparbejdes en fælles forståelse for spilleregler, udveksling af 
informationer og behovet for at skabe win-win situationer.

Den nationale lærerorganisation er i mange udviklingslande 
den største demokratiske civilsamfundsorganisation. Samtidig 
kan alle medlemmerne læse og skrive – og de bor og arbejder i 
selv de mest afsides liggende landsbyer i landet. Denne status 
forpligter i forhold til den nationale udvikling. Derfor involver-
er mange lærerorganisationer sig – sammen med resten af fag-
bevægelsen – i samfundsproblemstillinger, som ligger ud over 
det primære interessefelt for en lærerfagforening. Der er flere 
eksempler på, at lærerorganisationer har spillet en afgørende 
rolle, f.eks. ved løsningen af nationale etniske konflikter og i 
sikringen af basale menneskerettigheder. Desuden inddrages 
lærere ofte som valgtilforordnede, f.eks. ved nationale valg 
til parlamentet. Funktionen som repræsentant for staten i 
lokalsamfundet er en af årsagerne til, at lærerne er den mest 
udsatte faggruppe i forbindelse med væbnede konflikter.
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Projektorganisering

Samarbejde og administration 
I planlægningen af et samarbejdsprojekt lægger DLF vægt på, at 
projektet tager udgangspunkt i organisationens egne prioriteringer 
og kultur, således at projektet ikke er et sideløbende projekt med 
selvstændige procedurer og beslutningsgange. Alle facetter af 
projektaktiviteterne skal underordnes det regelsæt og de politiske 
prioriteringer, som organisationens øvrige aktiviteter underlægges. 
I de tilfælde, hvor organisationens administrative kontrolfunktioner 
ikke lever op til de krav, DLF (og/eller Danida) stiller, opfordres 
partnerorganisationen til at vurdere, om der er basis for at ændre 
organisationens procedurer. Såfremt partnerorganisationen mener, 
at ulemperne overskygger fordelene i dette, vil DLF undersøge, 
hvordan de eksterne krav alligevel kan opfyldes uden at ligge part-
nerorganisationen unødigt til last.  

Kvalitet
DLF stiller store krav til kvaliteten af de enkelte projektaktiviteter, 
hvilket i mange tilfælde er et spørgsmål om grundig planlægning.
Generelt har DLF erfaring med, at manglende planlægning og 
kvalitetssikring er nogle af de væsentligste interne barrierer for 
udvikling i partnerorganisationerne. Ved introduktion og indarbej-
delse af simple planlægningsværktøjer i partnerorganisationens 
eksisterende arbejdsgange åbnes der op for, at konsekvenserne af 
forskellige valgmuligheder bliver synliggjort. Desuden stilles der 
krav til regnskabsprocedurer og økonomistyring, som ikke kun skal 
overholde internationalt anerkendte regnskabsprincipper og revi-
sionsregler, men også skal være gennemsigtige for organisationens 
politisk ansvarlige og medlemmer. Hermed vil organisationens poli-
tisk ansvarlige kunne tage beslutninger om fremtiden på et mere 
velfunderet og oplyst grundlag end tidligere. 

Projektudførende partnerorganisation 
DLF uddanner og rådgiver løbende projektledere og andre pro-
jektansvarlige i alle projektcyklusens faser samt i projektstyring, 
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administration og rapportering. Det foregår helt fra design af 
baseline-undersøgelser til færdiggørelse af projektevalueringsrap-
porten. DLF lægger stor vægt på, at det er partnerorganisationen, 
der er projektudførende, og at DLF fungerer som teknisk rådgiver  
og er ansvarlig over for en eventuel donororganisation (Danida). I 
samarbejde med DLF identificerer partnerorganisationen de aktiv-
iteter, hvor partner-organisationen har behov for ekstern rådgivning 
eller facilitering.

Ressourcepersoner
DLF’s projektansvarlige har mange års erfaring med fagforen-
ings- og organisationsudvikling i udviklingslande, samt ekspertise 
i projektledelse og uddannelsesplanlægning. Desuden har DLF’s 
ressourcepersoner alle solid erfaring fra lærerforeningsarbejde 
samt faglig viden fra de enkelte faglige områder, der arbejdes 
med – både nationalt og internationalt. Rekrutteringen af interne 
ressourcepersoner i DLF foregår ved, at en potentiel ressourceper-
son deltager i et par opgaver som ”føl” sammen med en erfaren 
kollega, inden han eller hun får eneansvar på fagligt afgrænsede 
opgaver. Desuden gør DLF brug af ressourcepersoner fra andre 
partnerorganisationer, som har de fornødne professionelle kompe-
tencer inden for det efterspurgte fagområde. 

Education Internationals rolle
For at DLF kan bidrage til kapacitetsudvikling i en organisation, 
kræver det ikke kun indsigt i interne strukturer og strategier, men 
også en forståelse af den konkrete kulturelle kontekst, den ud-
springer af. Denne indsigt har konsulenterne i Education Interna-
tionals regionale kontorer. De har flere års ledelseserfaring fra en 
af medlemsorganisationerne. Disse konsulenter har løbende kon-
takt med medlemsorganisationerne i regionen og giver rådgivning 
på vegne af partnerorganisationer som DLF. Konsulenterne har 
samtidig tæt føling med, hvordan ILO-konventionerne efterleves 
i de enkelte lande i regionen, og om intentionerne i de nationale 
Education for All-mål implementeres som planlagt. Education 
Internationals regionale kontorer varetager desuden koordinering af 
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støtten fra de økonomisk bedst stillede medlemsorganisationer ved 
at identificere de medlemsorganisationer, der har størst behov for 
støtte.
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Kernekompetencer

DLF’s overordnede kernekompetence er at skabe bæredygtig ka-
pacitetsudvikling i lærerorganisationer med udgangspunkt i part-
nerorganisationens egne visioner og prioriteringer.
Mere specifikt kan DLF’s kompetencer opsummeres således: 

Styrkelse af organisationer
• Facilitering af behovsafklaringsprocesser og udførelse af 
 organisationsanalyse 
• Facilitering af vedtægtsrevision og politikudviklingsprocesser
• Styrkelse af demokratiforståelse i medlemsbaserede faglige 
 organisationer og rådgivning i demokratiske principper og pro-
 cesser
• Skabelse af samarbejdsplatforme og facilitering af sammen-
 lægningsprocesser mellem konkurrerende nationale lærerfore-
 ninger samt organisatorisk omstrukturering

Organisationsudvikling
• Rådgivning i udvikling og implementering af bæredygtig national 
 organisationsuddannelse, herunder uddannelse af underviser- 
 korps og fleksible undervisningsmaterialer
• Udvikling af anerkendende og participatoriske læringsprincipper 
 samt rådgivning i, hvordan disse kan spille sammen med lokalt 
 og kulturelt bestemte læringsstile
• Undervisning i planlægningsredskaber og facilitering af frem-
 skrivningsanalyser og planlægningsprocesser
• Undervisning i strategisk kommunikation og facilitering af strate-
 giudvikling for fortalervirksomhed
• Undervisning i design af HR-analyser – og rådgivning i anven-
 delse heraf

Social dialog
• Undervisning i to- og tre-partsforhandlingsmodeller, forhand-
 lingsprocesser og -teknik, samt rådgivning vedr. opstilling af krav 
 og udarbejdelse af forhandlingsstrategi
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• Facilitering af social dialog-processer mellem lærerrepræsentan-
 ter og arbejdsgivere, herunder afholdelse af interessentkon-
 ferencer med det formål at skabe forståelse for lærerforeningens 
 opgaver og politik
• Undervisning i nationale og internationale arbejdsmarkedsforhold 
 og lovgivning, herunder menneske- og arbejdstagerrettighederne 
 fastlagt i FN- og ILO-konventioner
• Undervisning i baggrunden for – og status på – internationale 
 målsætninger på uddannelsesområdet samt i monitoreringsred-
 skaber mht. nationale regeringers implementering af uddannel-
 sespolitikker og strategier. 

Projektledelse
• Facilitering af projektudviklingsprocesser, der fører til LFA-kom-
 patible projektdokumenter
• Rådgivning i design og udførelse af studier, analyser og evalue-
 ringer
• Undervisning i administrative procedurer og økonomistyrings- 
 værktøjer samt rådgivning i, hvordan disse kan tilpasses 
 en lokal kontekst
• Coaching af organisationsledere og projektansvarlige i ledelse og 
 administration 
• Iværksættelse og facilitering af varigt syd-syd samarbejde

 
For yderligere oplysninger om 
Danmarks Lærerforenings internationale arbejde, 
kontakt DLF’s internationale afdeling:
international@dlf.org 
www.dlf.org

Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12
1467 København K
www.dlf.org
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