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TEMA:
Gymnasier mangler strategi  
for efteruddannelse

KVALITET I UDDANNELSE  
ER NØGLEN TIL VÆKST

Men politikerne tør ikke tage debatten

INTERVIEW MED MARTIN KRASNIK

HAR VI OVER-
REAGERET PÅ  
11. SEPTEMBER?
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 Dansk

Få en måneds gratis prøvelogin til  
websitet – bestil på www.krydsfelt.gyldendal.dk

„... det bedste af det hele er ARTLINE. Her findes det flotteste  
digitale undervisningsmateriale jeg har set.“

Om KRYDSFELT website, Dansk Noter, 2011

Gratis kursus i KRYDSFELT : 
10. november på Marselisborg 

Gymnasium. Tilmeld dig på  
www.kurser.gyldendal.dk

KRYDSFELT – grundbog i dansk favner fagets tre søjler 
og tilbyder en samlet pakke til danskunder visningen i 
1., 2. og 3.g.

Teori og metode til alle tre søjler
KRYDSFELT består af en grundbog, antologi, dvd og et interaktivt 
website. Grundbogssystemet formidler danskfagets grundlæggende 
teori og metode inden for litteratur, sprog og medier. De faglige 
forbindelser mellem de tre søjler skabes på tværs i bogens emner 
og opgaver og til antologi, dvd og web. Der er tre tematiske  
forløb, hvor litteratur, sprog og medier er fuldt integreret – et 
forløb til henholdsvis 1., 2. og 3.g.  

Interaktiv undervisning
KRYDSFELT giver mulighed for en interaktiv undervisnings- 
form. Se KRYDSFELTS website - bestil et gratis prøvelogin  
på www.krydsfelt.gyldendal.dk - og suppler undervisningen  
med fiktions- og dokumentarfilm på KRYDSFELT – DVD.  
Dvd kr. 599,- ex moms. Web kr. 399,- pr. år/pr. klasse ex moms

Af Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist

K R Y D S F E L T
G R U N D B O G  I  D A N S K

Se mere på www.krydsfelt.gyldendal.dk

Antologi
kr. 199,- 

ex moms

Grundbog 
kr. 299,-

e-bog
kr. 119,- 

ex moms
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Politikerne har erstattet debatten om kvalitet  

i uddannelserne med ordet kvantitet. Og i stedet  

for at diskutere, hvem vi vil uddanne og til hvad,  

taler vi om kvantitet: Hvor mange får vi igennem?
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INDHOLD

22 UDDANNELSE ER EN BY I RUSLAND

Filmquizq

”De politiske intentioner fejler 

ikke noget op til valget, og jeg  

håber, at det er en reel erkendelse  

af, at der er behov for kvalitet i 

uddannelses sektoren”

 5 SKARPE 20
 Til formanden for Danske  

Erhvervsskoler – Lederne 

  26
 

INTERVIEW  

med journalist  

og forfatter  

Martin Krasnik om  

11. september

VI SKAL SLÅS FOR VORES  
DEMOKRATISKE PRINCIPPER
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Morten Jest, chefredaktør

Skelsættende datoer  
– men på forskellige niveauer …

Side 31 Side 10

14 % af lærerne  
har ikke været på efter-
uddannelse i 2010

Er lærere frelste  
og selvfede?
LÆS JETTES SVAR

14 %
har ikk
uddann
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Hvis politikerne har modet, 
kan vi nå 95 procent- 
målsætningen om fem år

Side 6 

NYHED

Ingen strategi for efteruddannelse
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Læs tema om efteruddannelse  
side 10-16.
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Side 20
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Men hvorfor kommer I til at 
se skidt ud i forhold til andre i 
den her situation?

-

-
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-

-
-
-

-

-

-
-

-

Man kan vel sige, at det er kommunikationsmæssigt uhold-
bart i forhold til medlemmerne. Hvad vil I gøre ved det?

Vi vil arbejde for, at 

branchen tager sin 

beregningsmodel op  

til overvejelse. Den bør  

tage højde for, at der er  

stor forskel på, om man  

er kunde eller medlem.

Pernille Mølgaard Toft,  

kommunikationschef, Unipension
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En antologi til oldtidskundskab med fokus på antikkens 

tekster og deres efterliv i litteratur og billedkunst. Bogen 

følger fire antikke spor: Illiaden, Odysseen, Orfeus-

myterne og Dionysos-myterne, og via den litterære 

reception i Europa efter renæssancen præsenteres også 

de helt moderne fortolkninger.

Eva Lene Kristensen og Helle Vang Larsen | Bog 168 sider kr. 188,-

Seks nyoversættelser af antikke tekster, man har tilskrevet Hippokrates, 

lægekunstens fader.

Teksterne afspejler antikkens syn på sygdom og helbredelse og gennemgår 

lægekunsten fra forskellige vinkler, bl.a. forholdet mellem læge og patient, de 

naturlige og sociale omgivelser, religionen og tidens filosofiske strømninger. 

Gode introduktioner letter læsningen og forståelsen for deres oprindelige 

sammenhæng.

Blod, slim & galde åbner mulighed for at tone old-undervisning i en natur-

videnskabelig retning.

Anders Frøland og Simon Laursen | Bog 182 sider kr. 172,-

Priserne er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime.

Antologien følger sagnskikkelserne Prometheus, 

Epimetheus og Pandora fra antikken til i dag. Gennem 

30 tekster og 27 billeder kommer eleverne på sporet af, 

hvor aktuel den gamle græske myte om Prometheus er, 

og hvor meget den taler til det moderne menneske som 

en universel og tidløs verdensfortælling.

Anne Mette B. Hansen og Chresteria Neutzsky-Wulff | Bog 192 sider kr. 188,- 

NYE BØGER TIL OLDTIDSKUNDSKAB

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



KORT NYT

Sagt  
Siden  
Sidst

Det er en del af dannelsestabet, at folk ikke kan udtrykke 
sig. At folk simpelthen ikke bliver trænet i at udtrykke sig 
skriftligt. Hvis man ikke kan sit eget sprog, hvad kan man så?
Kulturminister Per Stig Møller (K) til Berlingske i forbindelse med de Konservatives nye  
gymnasieudspil, hvor dansk stil skal tilbage som en obligatorisk del af skriftlig eksamen.

Undervisningsprogrammet Verdensbilleder i Bevægelse introducerer mødet med andre 

kulturer gennem kunsten, kunstnerne og deres kulturer. Center for kultur og udvikling står 

bag undervisningsprogrammet, der består af workshopper og undervisningsmateriale. På 

kortlink.dk/9eyq kan du læse mere om de enkelte workshopper, om, hvordan du bruger sitet 

som undervisningsressource, og forslag til, hvordan undervisningsforløb kan sættes sammen.

VERDENSBILLEDER I BEVÆGELSE

1001 fortællinger  
om Danmark

Tag på guidet tur med mobilen. 

Kulturarvsstyrelsen har lavet 

en gratis app til smartphone. 

Med den kan du finde kulturarv 

i hele landet. Og ved hjælp af 

gps’en i din telefon kan app’en 

fortælle dig, hvad der er i netop 

dit nærområde. Hvert sted har 

en kort historisk beskrivelse, 

som ofte også kan høres som 

lydfil. Læs mere om ”1001 

fortællinger om Danmark” på 

kortlink.dk/9brf, eller download 

app’en i Appstore.

Viby Gymnasium skal rekruttere Kloge Åger fra hele Region Midtjylland. I København har man alle-

rede Akademiet for Talentfulde Unge, men planen er, at der skal være afdelinger rundt om i resten 

af landet, og her er Viby Gymnasium udvalgt til at være en af dem. Det skriver JP.dk. Lærerne 

på de forskellige gymnasiale uddannelser rundt omkring i Region Midtjylland skal være med til at 

spotte de særlige talenter i løbet af de første måneder i 1.g. De skal så opfordres til at søge om 

optagelse i Viby. Når de er blevet optaget, starter eleverne i januar og kører så i to år.

Gymnasieelever 
sælger Hollywoodfilm 
To gymnasieklasser fra Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole har udarbej-

det markedsstrategi for en af Hollywoods nye store satsninger. Eleverne har 

præsenteret deres ideer for Nordisk Film, som er den skandinaviske distributør 

af den nye film. I engelskundervisningen gennemgik klasserne romanen The Hun-

ger Games. Derefter fortsatte arbejdet i faget afsætning, hvor de udarbejdede 

promotionforslag til den kommende markedsføring af filmen. Flere af forslagene 

indarbejdes nu i marketingplanen for filmen. Det skriver Århus Stiftstidende.
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 KUN

11%

FÅ BESØG AF EN ROLLEMODEL
Red Barnet Ungdom stiller gratis rollemodeller til rådighed i 

gymnasieklasser. UNG2400 er et rollemodelsprojekt i København, 

hvor unge med forskellige etniske baggrunde holder foredrag 

med det formål at inspirere til at bryde tabuer. Rollemodellernes 

oplæg er individuelle og behandler forskellige temaer som for-

domme, kulturmøder, religion, uddannelse og splittelse. Et oplæg 

med dialog varer cirka en time. Læs mere om projektet, og book 

en rollemodel på kortlink.dk/9bhd.

Rygepolitikken på gym-

nasierne står i stærk 

kontrast til udviklingen 

på de voksnes arbejds-

pladser. Kun hvert tiende 

gymnasium forbyder ryg-

ning på skolens grund, og 

flere steder kan de unge 

købe smøger i kantinen. 

Det viser resultatet af en 

rundringning til 32 tilfæl-

dige gymnasier.

”Det er forkasteligt, for 

man ved, det er afgørende 

for unge, at der er let 

adgang til cigaretter. Det 

burde være helt ulovligt 

på alle uddannelsesinsti-

tutioner at ryge, det er alt 

for slapt,” siger professor 

i lungemedicin på Århus 

Sygehus Ronald Dahl til 

Politiken.

WHITEBOARDS 
BRUGES 
FORKERT

Ny amerikansk forskning viser, at lærerkva-

liteter som forståelse for elevernes behov 

for uafhængighed, aktivt engagement i deres 

læring og evnen til at skabe relevans for 

læringen i det virkelige liv har stor betydning 

for elevernes udbytte af undervisningen. Ef-

ter et års coaching med fokus på at optimere 

det sociale samspil mellem læreren og eleven 

havde den gennemsnitlige elev forbedret sig 

fra en score på 50 procent til en score på 59 

procent i en test, der målte deres færdig-

heder i faget. Det skriver Århus Stiftstidende.

BLIV DEN PERFEKTE LÆRER

Elektroniske whiteboards i klasseværelserne er et 

teknologisk fremskridt. Men en ny undersøgelse fra UCC 

peger på, at de interaktive tavler mange steder med-

fører et pædagogisk og læringsmæssigt tilbageskridt i 

undervisningen. Mange lærere udnytter ikke tavlernes 

muligheder og ender med at bruge dem til gammeldags 

forelæsningsundervisning, der gør eleverne til passive 

tilskuere frem for aktive deltagere. Adjunkt Ann-Thérè-

se Arstorp, der har været med til at udarbejde rappor-

ten, påpeger over for Ritzau, at det er nødvendigt med 

klare instruktioner i formålet med tavlerne.

af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har erfaringer med at samarbejde 

med det almene gymnasium. Det på trods af at både gymnasieelever og virksomheder lærer 

noget af at samarbejde. Erhvervslivet efterlyser igen og igen unge med iværksætterånd og for-

retningsforståelse. Men virksomhederne står ikke i kø for at invitere gymnasieelever indenfor. 

Det viser en undersøgelse blandt 508 virksomheder, som Region Midtjylland står bag.



  Kurser indgår ikke i skolernes planlægning

  Efteruddannelse er et must

  Udvikling kræver dialog

  Der skal gøres plads til efteruddannelse

LÆS I DETTE TEMA OM  
EFTERUDDANNELSE

T
E

M
A
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Det tyder på,  
at en stor del af 
lærerne ikke søger 
efteruddannelse i  
det omfang, de rent 
faktisk ønsker sig.
Therese Holter, konsulent i GL

BLIVER OVERARBEJDE 
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Mangel på synlighed
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Fakta om undersøgelsen 

af to spørgeskemaer sendt ud i marts 

2011. Spørgeskemaerne er sendt til 

30 skoler (10 stx/hf, 10 hhx, 6 VUC og 

4 htx). 

-

rerne på skolerne. 217 lærere fordelt 

på 29 skoler har svaret. Det andet 

spørgeskema er sendt til tillidsre-

præsentanter og ledelse. Her har 27  

personer fordelt på 19 skoler svaret. 

bredt defineret. Ud over egentlige 

kurser af en eller flere dages varighed 

dækker det også temadage og pædago-

giske dage på skolerne. 

Skolerne 
arbejder ikke med 
efteruddannelse på 
det niveau, som de 
er forpligtet til.
Therese Holter, konsulent i GL

har været på kursus i 5,8 dage i kalenderåret 

2010. Men tallet dækker over store indivi-

duelle forskelle. 14 procent af de adspurgte 

lærere var slet ikke på efteruddannelse, 24 

procent havde højst 3 dages efteruddan-

nelse, mens 8 procent havde mellem 13 og 22 

kursusdage.

af den efteruddannelse, de søgte i 2010. På 

godt 3 ud af 4 skoler er det ledelsen, der bevil-

ger kurserne. 87 procent af lærerne angiver, 

at arbejdsgiver står for den fulde finansiering 

af efteruddannelsen (både arbejdstid og kur-

susafgift). 13 procent af lærerne siger, at de 

har fået afslag på efteruddannelse.

-

den af efteruddannelse i 2011 bliver af samme 

omfang som i 2010. En tilsvarende gruppe 

kunne godt tænke sig mere efteruddannelse i 

2011. Men kun 25 procent regner med at få det. 

brugt på faglige kurser. Lærere under 45 år 

tager mest på efteruddannelse. 

-

dannelse ikke i planlægningen fra årets start. 

Mere end halvdelen af de adspurgte skoler har 

ikke en samlet plan for medarbejdernes kom-

petenceudvikling. Kun 18 procent af lærerne 

angiver, at de har en individuel kompetenceud-

viklingsplan.  

Pluk fra undersøgelsens resultater 

Læs hele undersøgelsen om lærernes efteruddannelse på www.gl.org.
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Det er lidt et 
faresignal, hvis der 
er en del lærere, der 
ikke tager efterud-
dannelse.
Morten Lassen, leder, Institut for 

Økonomi, Politik og Forvaltning, 

Aalborg Universitet

EFTERUDDANNELSE ER ET 

 must

”Jeg har været 

på et tredages 

kursus i at 

bruge it i 

matematikun-

dervisningen, 

og sammen 

med fire fysik-

kolleger har jeg været tre dage på 

Science Center ved Sorø Akademi. 

Det var et kursus, vi selv havde ar-

rangeret, og som vi fik midler til fra 

Region Midtjylland. Jeg har ikke fået 

afslag på noget, så jeg har egentlig 

fået den efteruddannelse, jeg gerne 

ville. Men selvfølgelig kigger jeg lidt 

på prisen på de kurser, jeg søger.”

Flemming Due

37 år, underviser i fysik og mate-
matik på Struer Statsgymnasium

Har du været på efteruddannelse  
i løbet af det sidste år? 

”Jeg har været

på et tredages 

kursus i at

bruge it i

matematikun-

dervisningen,

og sammen

med fire fysik-

kolleger har jeg været tre dage på

Science Center ved Sorø Akademi.

Det var et kursus, vi selv havde ar-

rangeret, og som vi fik midler til fra

Region Midtjylland. Jeg har ikke fået 

afslag på noget, så jeg har egentlig 

fået den efteruddannelse, jeg gerne 

ville. Men selvfølgelig kigger jeg lidt

på prisen på de kurser, jeg søger.”

Flemming Due

37 år, underviser i fysik og mate-
matik på Struer Statsgymnasium
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Del af hverdagen

-

-

-

-

-

Ikke kun glasur på kagen

-

-
-

-

FÆLLES 

 MÅL  
KRÆVER DIALOG

Statens Center for Kompetence- 
udvikling (SCK)  

rådgivningscenter. Formålet er at gøre staten 

og dens medarbejdere dygtigere. Centret er 

betalt gennem overenskomsten og er derfor 

gratis at bruge. I perioden 2008-2011 er der 

afsat 410 millioner kroner til formålet. 

med blandt andet at afdække behov og mål for 

deres kompetence- og kvalitetsudvikling og få 

sat gang i medarbejderudviklingssamtaler. 

Læs mere på www.kompetenceudvikling.dk.
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Efteruddannelse i årsnorm
-
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Nielsen me-

-

DER SKAL GØRES  

 PLADS  
TIL EFTERUDDANNELSE
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Det er et rigtig 
stort problem, hvis 
efteruddannelse 
skal indkalkuleres 
som overarbejde.

Gerd Schmidt Nielsen, formand, 

GL’s uddannelsesudvalg

”Ud over nogle 

pædagogiske 

dage har jeg 

kun været på 

et endags-

kursus i tysk. 

Jeg forhørte 

mig også om 

muligheden for at komme på et 

musikkursus over flere dage, men 

kunne ligesom fornemme, at det var 

for dyrt, og at jeg lige så godt kunne 

lade være med at søge det. Generelt 

synes jeg faktisk, at vi har gode 

muligheder for at komme på efterud-

dannelse, men man kan godt mærke, 

at der bliver skelet mere til prisen 

nu, end før skolerne blev selvejende.” 

Kirsten Sejer Christiansen

40 år, underviser i musik og tysk  
på Ikast-Brande Gymnasium

Har du været på efteruddannelse  
i løbet af det sidste år? 

Gym
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Strategi for ef-
teruddannelse
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-
-
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Fagsamarbejde skal styrkes

-
-

-

-

-
-
-

Der er en 
overvældende  

del, som får den 
efter uddannelse, 

som de selv ønsker. 
Og skoleledelserne 

afviser kun i 
beskeden grad 

lærernes ønsker. 
Jens Boe Nielsen, formand,  

Rektorforeningen

”Det er ikke 

blevet til så 

meget. Hele 

lærerkollegiet 

har været på 

en personale-

tur til Weimar, 

hvor vi brugte 

en halv dag på at diskutere pæda-

gogik og skolens visioner. Jeg skulle 

desuden have været på to kurser i 

kulturforståelse og innovation, men 

de blev desværre aflyst. Generelt 

har ledelsen en stor velvilje i forhold 

til efteruddannelse, så det er meget 

sjældent, vi får afslag. Når jeg gerne 

vil på efteruddannelse, tænker jeg 

på, om prisen er realistisk, men jeg 

prøver altid at spørge.” 

Peter Beiter Andresen

38 år, underviser i tysk, fransk  
og kulturforståelse på Tønder  
Handelsgymnasium

Har du været på efteruddannelse  
i løbet af det sidste år? 

-
-
-

-

-

-
-
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lien og gassen i Nordsøen varer ikke 
evigt – derfor er Danmarks eneste reelle 
råstof det, vi har mellem ørerne – og 
det udvikles i uddannelsessektoren. I 

uddannelsen af befolkningen 
ligger Danmarks bedste investe-
ringsmulighed. 

Men i disse år er tendensen 
mistænksomhed og monetær 
bundlinjetænkning: Hvordan 
kan vi spare på uddannelses-
sektoren? Hvordan kan vi skabe 
en uddannelsesfabrik, hvor læ-
rerne ikke behøver tid til at for-
berede sig? Hvordan kan vi gøre 
produktionen billigere? 

I foråret var jeg til en global 
uddannelseskonference (se 
Gymnasieskolen nummer 8), 

-
minister sagde, at uddannelses-
sektoren i Finland fungerer så 
godt, fordi man rekrutterer de 
dygtigste kandidater til lærer-
jobbene og anerkender deres arbejde. Så kan 
man holde kontrol på et absolut minimum. Det 
burde være en vision for Danmark!

og selvfølgelig skal det ikke koste mere end højst 
nødvendigt at udvikle elevernes potentiale, men 

-
slutninger. Og anerkend det gedigne arbejde, der 
udføres i sektoren. 

”Vi tror. Også på lærerne” har man kunnet læse 
bag på busserne i København. Og på andre busser 
stod der, ”Vi lytter. Også på økonomer.” Det er 
radikale budskaber. Og i den bedste af alle ver-
dener kan budskaberne godt hænge sammen, for 
det er økonomisk sund fornuft at investere i dem, 
der skal uddanne befolkningen – lærerne …

budskabet: ”at spare på uddannelse og forskning 
er både dyrt og dumt. Særligt i en krisetid. Vejen 
til fornyet vækst brolægges med viden (…) Det 
kræver investeringer – ikke besparelser.”

Det er fuldstændig rigtigt. Og i valgrusen er 
der ikke den store uenighed. I S/SF’s uddannel-
sespolitiske program for ungdomsuddannelser 
hedder det: ”Danmark skal leve af vores unges 

uddannelse. Uddannelse er en central investering 
i Danmarks vækst. Det er uddannelse, der tilfø-
rer os de særlige styrker, vi skal leve af i en glo-
baliseret verden.”

Også på Venstres hjemme-
side lyder det, at det er vigtigt 
for de unge, at de får en gym-
nasial uddannelse, og at det 
er ”afgørende, at vi får den 
viden og ekspertise, der kan 
sikre vækst og konkurrence-
evne.”

De politiske intentioner fej-
ler ikke noget op til valget, og 
jeg håber, at det er en reel er-
kendelse af, at der er behov 
for kvalitet i uddannelsessek-
toren. At det er uddan-
nelsesniveauet, der 
sikrer Danmarks 
fremtid. Uddan-
nelse er langtids-
investering. Jeg 
ser frem til at 

samarbejde med den kommende un-
dervisningsminister om fortsat høj 
kvalitet i de gymnasiale uddan-
nelser

Gorm Leschly,  
GL’s formand

Den vigtigste minister er  
undervisningsministeren!

for kvalitet i uddannelsessek-
toren. At det er uddan-
nelsesniveauet, der 
sikrer Danmarks 
fremtid. Uddan-
nelse er langtids-
investering. Jeg 
ser frem til at 

marbejde med den kommende un-
rvisningsminister om fortsat høj 
alitet i de gymnasiale uddan-
ser

Gorm Leschly, 
GL’s formand

GL MENER
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Selvfølgelig 
skal uddannelser 

selvfølgelig skal det 
ikke koste mere end 
højst nødvendigt at 
udvikle elevernes 
potentiale, men lyt  
til lærerne inden der 

beslutninger.
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Elevrådsformand Sofie Holde fra 3.g på Skanderborg Gymnasium førte 

an i løjerne, da en lang række politikere – heriblandt siddende undervis-

ningsminister Troels Lund Poulsen (V) – deltog i valgmøde 10 dage inden 

torsdagens folketingsvalg. Salen var fuld af flere hundrede elever, der 

skabte god stemning. Spørgelysten var stor, og politikerne måtte lægge 

sig i selen, hvis de mange førstegangsvælgeres stemme skulle erobres.

Gym
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PETER AMSTRUP

Siden 1994 direktør på EUC Vest i 

Esbjerg. I de seneste år har han også 

været formand for Danske Erhvervs-

skoler – Lederne.  Oprindeligt uddannet 

folkeskolelærer og har undervist fem år i 

folkeskolen. Derefter arbejdede han med 

kvalitetsstyring og uddannelse på Nordic 

Savic i Hammel, og derefter blev han 

 kvalitetschef på Colorlux i Esbjerg.   

Trods en række initiativer på det erhvervsgymnasiale om-
råde er der stadig et stykke vej til 95 procent-målsætningen. 
Hvorfor er I ikke nået længere?

-
-

Hvilke værktøjer kunne det være?

-

-

 
Kan 95 procent-målsætningen ikke skade det faglige niveau?

-

 
Hvordan har I arbejdet med at kvalitetsudvikle uddannel-
serne? 

-
-

-
-

Hvornår er 95 procent-målsætningen så opfyldt?

skal

Politikerne har 

jo længe haft en 

tendens til at ville 

styre processerne i 

ungdomsuddannel-

serne i stedet for at 

fokusere på afkastet.

20
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      BBBOOK EN SSSTUDEREEENDE  

TIL AT HHHOLDE ENNN GÆSTEEFFFORELÆSSSSNING  

- OG FÅÅÅ INSPIRAAATTION TILLL UNDERVVVVISNINGEENN

Samfundsvidenskab og Humaniora (Nyhed)

Metode

 
Finansiering
Historie
Dansk
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Uddannelse er nøglen til vækst

-

-
-
-

-

-

-

-

-

Uddannelse er en  

22
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-

-

-
-

-

-

Hvor mange ingeniører?

-

-

 by i ... Sløvenien
Fagligan
Lavland
Rusland

-

-

-

Kig på klassekvotienten
-

-

-

Politikerne har erstattet debatten om kvalitet i  
uddannelserne med ordet kvantitet. Og i stedet for at diskutere 
hvem vi vil uddanne og til hvad, taler vi om kvantitet:  
Hvor mange får vi igennem?  Christen Sørensen, professor, Syddansk Universitet

23
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-

-

En politisk opgave
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

by i … Sløvenien
Fagligan
Lavland
Rusland

Uddannelsespolitik er slet ikke  
højt nok på politikernes dagsorden og  
i diskussionerne om vækstpakker. Især  
i regeringens vækstpakke er uddannelse 
nærmest en by i Rusland.     
Nina Smith, professor, Aarhus Universitet

24
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MUS i gymnasiet  
– hvordan får vi det til at give mening?

GL holder temadag for pædagogiske ledere, 

inspektorer og vicerektorer

MANDAG DEN 31. OKTOBER 2011 
PÅ HOTEL SCANDIC JACOB GADE 

FLEGBORG 8-10, 7100 VEJLE

Også i år holder GL en temadag, hvor der om formiddagen er mulighed for 

at blive klogere på spørgsmål om overenskomst og lønforhandlinger for 

pædagogiske ledere og inspektorer, mens eftermiddagen fokuserer på et 

ledelsesfagligt spørgsmål.

Temaet i år er medarbejderudviklingssamtaler (MUS) i gymnasiet. 

Oplægsholderne har både en stor generel viden om emnet og samtidig konkret 

kendskab til gymnasiesektoren.

Program
10.00  Mulighed for kaffe og morgenbrød

10.15  Velkomst og dagens program 

10.20-11.00 OK 11 og lederne i gymnasiet

11.00-12.10 ”At forhandle egne vilkår” – Oplæg ved GL’s sekretariat og 

drøftelse i grupper

12.10-13.10 Frokost

13.10-15.45 MUS i gymnasiet – hvordan får vi det til at give mening? 

Oplæg og debat med Eva Maria Mogensen fra SCK samt Jonas 

Lindelof (Rysensteen) og Sigrid Andersen (Gl. Hellerup) om 

emner som:

  – MUS og skolens organisationsstruktur

– MUS og kompetenceudvikling

– MUS og time/fagfordelingen

– Hvad skal MUS give lærere? – og lederen?

15.45-16.00 Afslutning og tak for i dag

Temadagen er gratis for medlemmer af GL. 

Tilmelding foregår via www.gl.org, og tilmeldingsfristen er 4. oktober.
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Student fra Ordrup Gymna-

sium. Uddannet cand.scient.

pol. fra Københavns Univer-

sitet. Derudover har han 

studeret på Hebrew University 

i Jerusalem og London School 

of Economics. Arbejder som 

journalist på Weekendavisen 

med international politik og 

kultur som primære stofom-

råder.

Startede sin journalistiske 

karriere på Weekendavisen 

som korrespondent i Jerusa-

lem og London og har været 

en af de faste værter på DR2-

nyhedsudsendelsen Deadline. 

I 2010 blev han ansat hos 

TV 2 som vært på magasinet 

Ellemann og Lykketoft på 

TV 2 NEWS. Han har også mar-

keret sig som forfatter med 

bøgerne: De retfærdige – en 

islamisk stafet, Min ameri-

kanske drøm – på jagt efter 

stjernerne og senest Ritt og 

Søren – samtaler om krig og 

kærlighed.

MARTIN KRASNIK,
FØDT 1971, JOURNALIST 

-

-
-
-
-

-

-

-

-

Har vi overreageret?
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-

Stor symbolværdi i New York

-
-

-
-

Terroristerne trak tæppet væk under os  
11. september 2001, da de ramte vores fælles 

værdimæssige kulturelle hjerte. Alligevel  
stiller Martin Krasnik spørgsmål ved, hvor  

meget begivenheden egentlig har ændret 
vores verden. Måske har de sidste 10 år blot 

været en parentes i verdenshistorien.

27
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-

-

-

-
-
-

-

Muhammed-krisen

-

-

-

var

-

-

-

-

-

Delte vande

-
-

Om 100 år vil vi tænke 
tilbage på, at ’noget’ ramte os, 

hvis vi da overhovedet kan 
huske, hvad der præcis skete i 

2001. Datoen vil nærmere blive 
symbol på, at noget ændrede 

sig. At vi ikke længere var  
de stærkeste i verden.

Martin Krasnik, journalist
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-
-

Ny dagsorden

-

-

-

-

-

-

Meld dig ind/skift til MA på www.ma-kasse.dk/blivmedlem.

Vil du høre mere, så send en SMS til 1277 med teksten MA, 
så ringer vi til dig. (Det koster normal takst)

Bliv medlem 

og deltag i 

konkurrencen 

om en iPad

DU CAND 
NOGET SÆRLIGT
VI CAND 
NOGET SÆRLIGT
CAND DU FØLGE OS?
ma-kasse.dk
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Ahh, efterår! Endelig får den travle husmo-

der en undskyldning for at hive stegesoen frem. 

Væd vidunderet, så leret er gennemfugtet. 

Fyld soen med oksehaler fra halalslagteren 

eller hanekyllingelår fra Grambogaard. Kom 

boblende brun øl, rødvin og farverige grove 

grøntsager ved. Lad nu middagsmaden trylle 

sig selv færdig, mens du leger med børnene, 

lakerer negle eller konverserer med din mand. 

Hvis du ikke kender fænomenet stegeso, så gør 

følgende: 1) Skam dig! 2) Slå ordet op! 3) Få én 

fluks! Hvis du er i det kreative hjørne, kan du jo 

pølse en stegeso op i ler ved at stable lerringe 

og glatte siderne a la fordums askebægerkunst 

i folkeskolens formningslokale.

Ammestuene

go-Gadget!Go-gg

Sprognørdeno Føler du dig radbrækket efter en hård arbejdsuge? 

Nok ikke! For radbrækning var en dødsstraf, hvor bødlen med 

en kølle knuste rygrad, brystkasse og alle andre knogler på den uheldige bandit. Som 

en festlig afslutning blev den slatne krop flettet ind i et hjul, som blev sat på en stage 

på galgebakken, indtil knoglerne var faldet ned. 

Beskyt din bærbare computer mod regn, stød og … tyve! Laptoppen bli-

ver ofte efterladt i tasken, mens du går på toilettet. Andre gange ligger den 

synligt i bilen, når du køber lakridser på tanken. Langfingrede typer slikker 

sig om munden ved synet. Men forklædt som pakkepost er det de færre-

ste, der gider gafle din dejlige computer. Gadgeten stealth laptophylster er 

regntæt, foret og ligner et brev! Hylstret kan købes på nettet til 149 kroner. 

Google blot navnet. Du kan selvfølgelig også bare plumpe din computer ned i 

en stor boblekuvert. Men husk … ikke at komme til at sende den.

turguidenturguidenttkult

tre  
 

 
 

 
 

1. Louisiana viser udstil-

lingen LIVING frem til 2. oktober 

2011. Den handler om samspillet 

mellem arkitekturen og dens 

brugere. Folk er helt vilde med 

den, da det at bo og være i hjem-

met er noget, alle kan relatere 

til. Jeg forestiller mig, at man 

ved at se udstillingen kan opleve 

arkitektur på en ny og spænden-

de måde. Ligesom man altid kan 

lære noget af at forholde sig til 

rummelighed. Vi tager børnene 

med, for vores treårige søn er 

interesseret i stoflighed, 

rummelighed og mate-

rialer. Han vil helt 

sikkert få noget ud 

af at kravle rundt 

på udstillingen.  

Se video fra 

udstillingen på 

kortlink.dk/9dew.

2. Min mand er urban desig-

ner, og jeg er uddannet civilin-

geniør med speciale i arkitektur. 

Som fagnørder kan vi godt lide 

at tage til de månedlige deba-

taftener på Dansk Arkitektur 

Center (DAC), Strandgade 27 B 

på Christianshavn. Der er også tit 

nogle fede udstillinger. Indtil 23. 

oktober huser DAC for eksempel 

Copenhagen X-udstillingen HVAD 

GØR EN BY VÆRD AT LEVE I . 

Udstillingen sætter fokus på den 

massive byudvikling i København 

de sidste 10 år og undersøger, 

hvad der skaber værdi i byen, så 

den er værd at leve i for bybo-

erne. Hvis man har børn, kan man 

aktivere ungerne i DAC’s arkitek-

turlaboratorium. Eller deltage i 

familieworkshopper den sidste 

søndag i måneden.  

Læs mere på dac.dk.

3. Den dansk-

islandske kunstner Olafur 

Eliasson har lavet kunst-

værket Your rainbow 

panorama på toppen af 

ARoS. Det lidt mærkelige 

varemærke for Aarhus 

blev indviet i maj. Jeg ved 

ikke helt, hvad jeg synes 

om den regnbuefarvede 

cirkel, som man kan gå 

rundt i, mens glasset 

skifter farve. Men det 

tiltrækker mig lidt, når 

jeg støder på ting, som 

jeg er nødt til at opleve og 

mærke, før jeg ved, hvad 

jeg synes om det. Egentlig 

tror jeg ikke, at jeg bryder 

mig om det. Men det skal 

have chancen for at over-

raske mig positivt. 

Se værket på aros.dk.

Navn: Julie Lyne   Alder: 30 år   Skole: Københavns Tekniske  

Gymnasium (htx Vibenhus)   Fag: Byggeri og energi, teknologi
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Filmquizq

”Der blæser en nordenvind fra alle sider”
*) Hvilken film stammer citatet fra? Find svaret nederst på siden.

Få aggressionerne ud, bliv bomstærk, og spar penge på én gang. En billig måde at var-

me hjemmet op på er ved at have en brændeovn. Især hvis man samler, kløver og stabler sit 

brænde selv! Med et sankekort i den ene hånd og en motorsav eller økse i den anden kan du 

gå amok på træ, som ligger løst på skovbunden, i anviste områder. Prisen er cirka 150 kro-

ner per rummeter. En familie kan derfor varme hytten op for omkring 2.000 kroner årligt 

ved selv at svinge øksen. Tjek pris og regler for sankning i dit område på Naturstyrelsens 

     hjemmeside: Kortlink.dk/9em7.

a

Kære Jette
Jeg spekulerer på, hvorfor dagbladet 

Politiken ligger på alle landets lærer-

værelser. Mine observationer har 

efterhånden karakter af en naturvi-

denskabelig lovmæssighed, som det 

ikke er lykkedes mig at falsificere indtil nu. Mit spørgsmål 

til dig, Jette, er derfor: Hvorfor læses denne avis af så 

mange lærere? Det kan jo undre lidt, eftersom avisen ofte 

bliver beskrevet som frelst og selvfed (onde tunger kalder 

den ligefrem for halalhippiernes højborg). Betyder det, at 

lærere er frelste og selvfede?!

JAN HAVRELAND, VUC HOLBÆK

SVAR:
Kære Jan, et muligt svar på sidste del af dit spørgsmål er 

kort og godt: Ja!

Jeg har dog på fornemmelsen, at det ikke er så simpelt 

endda, og jeg har derfor researchet lidt blandt kloge men-

nesker.

Personligt ville jeg jo foretrække, at Fyns Amts Avis 

havde rollen som dannelsesorgan blandt gymnasielærer-

ne. At det – ifølge dine naturvidenskabelige observationer 

– er Politiken, er nok en vane eller et levn fra gammel tid. 

Mine forespørgsler indikerer nemlig, at de fleste lærer-

værelser også indeholder andre landsdækkende samt 

regionale aviser, hvorfor jeg godt tør konkludere, at ikke 

alle lærere er frelste og selvfede.

At Politiken flyder på landets lærerværelser, kan dog 

også skyldes, at en lang række mandlige gymnasielærere 

efter sigende drømmer om Anita Bay Bundegaard – gerne 

i et trip fra det ydre rum, hvor hun, ligesom lønnen, pludse-

lig falder ned fra himlen. Ligesom ATS’ og Wulffmorgentha-

lers guldkorn ikke bør underkendes.

En anden forklaring kunne være den daglige sudoku. 

Der er også dem, der påstår, at gymnasielærere spiser 

mere fisk end gennemsnittet og derfor skal have noget at 

pakke deres fisk ind i.

VENLIGST JETTE

Kæ”Det ve’ Jette”

Ung, sprød og eksotisk
Ovenstående kunne umiddelbart lyde som beskrivelsen af en 

elskerinde. Det er ikke desto mindre vin, det handler om – men for 

nogle er forskellen måske ikke så stor endda …..

Vi bevæger os denne gang til en verdensdel, hvor vi ikke er så 

tit. Næsten så langt, som vi overhovedet kan komme fra vores lille 

Danmark-for-danskere – New Zealand. Et eksotisk land med får, 

hvaler, dybe fjorde, gletsjere, kiwier og flinke mennesker. Og de af 

os, der et sted langt inde i vores fodboldhjerte har en svaghed for 

Werder Bremen, kan selvfølgelig ikke lade være med at tænke på 

angriberen Wynton Rufer i denne sammenhæng.

Men til sagen: De laver faktisk særdeles glimrende vin i New 

Zealand. Efter min mening kommer nogle af verdens bedste 

hvidvine fra disse øer få timers flyvning fra Antarktis.

Om det ligefrem er en verdensklassevin, vi har fingre i her, 

er måske så meget sagt. Men dårlig er den ingenlunde, hvilket 

et sandt verdenshav af priser vel siger en smule om, selv om 

man nok ikke altid skal lægge alt for meget i den slags. 

Nobilo, hedder kammeraten, lavet på sauvignon blanc 

2009 fra Marlborough. En frisk duft af blomster og 

citrus står op i næseborene, når låget skrues af flasken. 

Smagen står såmænd heller ikke tilbage for duften; jeg 

vil næsten sige, at den overgår denne. En ungdommelig 

sprødhed, der får den kropslige længsel til at kalde ”mere, 

mere!” Og – trods det på overfladen friske og lidt lette 

touch, der gør vinen aldeles velegnet til salater, skaldyr, 

fisk, kylling eller til og i risotto, som jeg med succes afprø-

vede vinen til – faktisk med masser af nuancer og tyngde 

i eftersmagen, uden det dog bliver for sødt eller klægt i 

mundhulen, som nogle smagfulde hvidvine har det med.

Så, kære læser, kast dig blot over denne udmærkede 

hvidvin med samme appetit, som du ville angribe din unge, 

sprøde elsker/elskerinde!

 Nobilo koster i øjeblikket 59,95 kroner i Føtex på tilbud.

Vintippeti

* Svar: Bjergkøbing Grand Prix

Få aggres
me hjemmet

brænde selv

gå amok på 

ner per rum

ved selv at s

     hjemmes

hulenarmhh

VENLIGST JETTE
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John Peters er uddannet 

journalist og forfatter til 

omkring 20 bøger og har 

haft børn og unges vilkår 

som journalistisk stofom-

råde i mere end 20 år. Han 

er far til syv børn – heraf 

fem sønner – og har blandt 

andet været nomineret til 

cavlingprisen.

Kronikken er skrevet på 

baggrund af John Peters 

næste bog ”Unge mænds 

farlige liv”, der udkommer 

som e-bog 1. oktober 2011.

JOHN PETERS

-

-

ILLUSTRATIO
N: R

U
NA S

TEPPIN
GE

De unge krigere
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Ære, hævn og trofæer

-
-
-

-

-

-

altid

-

-

Indlæg til KRONIK
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Kronik.  

De skal maks. indeholde 14.000 enheder inkl. mellemrum.  

Send dit indlæg til redaktionen på gymnasieskolen@gl.org
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KRONIK

Indlæg til KRONIK
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Kronik.  

De skal maks. indeholde 14.000 enheder inkl. mellemrum.  

Send dit indlæg til redaktionen på gymnasieskolen@gl.org

 
 Kigger vi på en af landets fredeligste byer med en af de 

laveste kriminalrater, nemlig Ribe i Sydvestjylland, så husede 
byen ved sin grundlæggelse for omkring 1.300 år siden en af 

vi kalder vikinger, og som ud over lidt krimskrams på et       
    bronzesværd og nogle glasperler og sødygtige skibe er 

lav
bye

vi k
    b
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Sparta og en ny form for krig
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DISKUSSION

INDLÆG TIL DISKUSSION
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Diskussion.  

De skal maks. indeholde 2.500 enheder inkl. mellemrum. 

Send dit indlæg til redaktionen senest mandag d. 19. 

september kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org

Den reformpædagogiske 
”retorisk-hed”
Lige siden gymnasiereformen blev lanceret i 2004, har 
reformpædagogerne haft en forkærlighed for at skabe nye 
ideologiske reform-ord ved at tage et adjektiv af velkendt 
betydning og så tilføje et ”-hed” for på denne måde at 
danne et substantiv.  Velkendte eksempler er faglig-hed og 

hed og fagfaglig-hed. Ingen af disse ord fandtes selvsagt i 

ord som selvhøjtidelighed og påståelighed. 
Ordet ”faglighed” er siden optaget i ordbøgerne, mens de 

Det problematiske med sådanne nye ideologiske begreber 
er naturligvis, at de anvendes i debatten uden nogen rigtig 
ved, hvad de betyder, og at de derfor kan bruges (og mis-
bruges) alt efter pædagogisk orientering.

Nu har reformpædagogerne imidlertid igen introduceret 
et nyt begreb i en storstilet kampagne for at reparere lidt på 
gymnasiets krakelerede faglige image: Det kaldes ”Den ny 
skriftlighed”. Ordet ”skriftlighed” står i øvrigt heller ikke i 
min Nudanske Ordbog fra 2009, men man kan vel gå ud 
fra, at det betyder skriftlig fremstilling. 

Årsagerne til initiativet er, at studenternes skriftlige 

aftagerinstitutioner.
Men studenternes manglende elementære færdigheder 

omfatter jo ikke blot danskfaget. Så mon ikke vi om et års 
tid kan imødese en ny kampagne: ”Den ny naturvidenska-
belig-hed”, måske efterfulgt af ”Den ny historie og sam-
fundsfaglig-hed”. 

efteruddannelseskurser for lærerne på herregårde. Sand-
synligvis til ingen verdens nytte overhovedet, idet det jo 
blot er mere af den samme pædagogiske surdej, som har 
kørt gymnasiet i sænk.

Forslag om i stedet at bruge kræfterne på at lære eleverne 
at skrive dansk i dansktimerne afvises naturligvis, da det 
ville stride mod gymnasiereformens pædagogiske etos.

Måske er tiden inde til at standse sejpineriet, besegle 
reformpædagogikkens endeligt, sende dets udøvere til 
Pædagogistan og i stedet proklamere ”En ny faglig virke-
lighed”.

Dette begreb er i modsætning til reformideologernes 
mange ”-hed’er” meget nemt at forstå.

Man går i skole for at lære noget, for at få kundskaber og 
opnå intellektuelle færdigheder. 

For sådan var det jo engang for 30 år siden, dengang 
Danmark stadig var et oplyst land med en af verdens bedste 
uddannelsessystemer.

Ole Witt-Hansen
Køge Gymnasium 

Vi ønsker strategisk 
efteruddannelse!
Som bekendt kom der ikke gang i efteruddannelsen inden 
gymnasiereformen i 2003. Det var ellers pointen, at reform-
arbejdet og den efteruddannelse, reformen krævede, 

-
gen og skoleudviklingen. 

procent på hf, for at den økonomiske ressource til gengæld 
kunne investeres i lærernes efteruddannelse.  Men hvad 
blev der af den?

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) skulle 
bidrage til den strategiske udvikling af efteruddannelse. 
Med blandt andet pædagogiske inspektorer og TR’s hjælp 
skulle alle skoler have fastlagt en strategisk efteruddan-
nelsesplan. Udgangspunktet skulle være de årlige MUS-
samtaler og uddannelsesplaner. Med dem i hånden og efter 
drøftelse i SU/MIO skulle det være en smal sag at blive 
enige om retningslinjer for efter- og videreuddannelse. Men 

-
ningslinjer? 

I 2008 kom der en ressourceopgørelse vedrørende efter-
uddannelse. I min artikel ”Efteruddannelse skal der til!” 
opfordrede jeg til mere efteruddannelse. Men hvor blev 
skolernes strategiske efteruddannelse af? for behovet er jo 
større end nogensinde:

De unge studerende og kandidater, der ansættes, ville 
kunne drage stor fordel af de kurser, der udbydes inden 
pædagogikum. De spises af med en billig følordning, der 
har det med at ”række” et par uger ind i skoleåret. De 
yngre lærere, der må klare sig med et beskåret ”bifag”, og 
som derfor i høj grad kunne have glæde af suppleringskur-
ser, har heller ”ikke tid” til at tage af sted. De erfarne 
lærere, der gerne ville af sted, har normalt heller ”ikke tid”. 
Nogle kan dog opleve at få udlandskurser som et ganske 
særligt fastholdelsestillæg (sic!). Og sproglærere, der, 
selvom de kunne tænke sig et længerevarende sprogkursus, 
ofte betaler deres egen efteruddannelse. 

Fra de berømte fem høns til fem sølle fjer!

per lærer, alt for mange steder var skrumpet ind til et par 
dages skolebaseret efteruddannelse. På godt 70 procent af 
skolerne indgår tid til efteruddannelse ikke i planlægning 
fra årets start! Jeg gentager: Hvad blev der af den strategiske 
planlægning og investering i efteruddannelse?

Jeg forstår ikke, hvorfor alt for mange skoleledelser til-
syneladende går ind for at spare på efteruddannelse. Hvem 
er vinderen af den strategi? Det er i hvert fald IKKE de to 
vigtigste søjler: Skolens faglærer og eleven/kursisten!  

Alt for få får efteruddannelse! Jeg efterlyser strategisk 
efteruddannelse på alle skoler/kurser, der medfører en 
planlægning, så alle ansatte får tid og mulighed for at 
investere i mere efteruddannelse! 

Sigrid Jørgensen
GL’s hovedbestyrelse
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DIGITALE MEDIER OG NETMEDIERET 
KOMMUNIKATION I UNDERVISNINGEN

Lær at anvende web 2.0, podcast og wiki i din undervisning.

2x2 dages kursus udviklet specielt for gymnasiet i samarbejde med en 
række gymnasieskoler.

Læs mere og tilmeld dig elektronisk på icei.au.dk/digitalemedier

“Viden er det eneste råstof, der bliver mere af desto mere vi bruger”

kursericei

AU
AARHUS UNIVERSITET
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GL-E-KURSER KURSER I FAGENE

GL-E-KURSUSNYT

Nyhed! 
Vil du fastholde elevernes koncentration i 
timerne, så lær teknikken poetryslam. 

under Almen pædagogik.

Der er ledige pladser på:

IFPR-lederkurset Teori og praksis for 
pædagogiske ledere

-
-

ledelse.

Ny skriftlighed på stx – et 
kursus for lærere på tværs af fag

3 dages kursus Innovation i fagene 

IFPR-kurset Tutorfunktionen på hf

GL-E’s SU-kursus målrettet gymnasiesko-
len

Kontakt GL-E på gl-e@gl.org. Husk, 
du altid kan se det aktuelle kursustil-
bud fra GL-E og de faglige foreninger 
på GL-E’s hjemmeside,  
http://gle.gl.org og på EMU’en, 
http://efteruddgym.emu.dk/.

Dansk

Regionskursus: Mød din fagkonsulent, og 
hør et foredrag om køn, etnicitet og iden-
titet i ny nordisk litteratur

på Silkeborg Gymnasium, auditoriet
Program: I detaljer kan ses på 
http://gle.gl.org under kurset i dets fag.
Formål: Efteruddannelse
Målgruppe: Dansklærere på STX & HF

på Dansklærerforeningens hjemmeside
Pris: 500 kroner for hele arrangementet 

50 kroner for eftermiddagsprogrammet 

Engelsk

Engelsk og religion 
– fællesfagligt samarbejde

Program: I detaljer kan ses på 
http://gle.gl.org under kurset i dets fag.
Formål: At fokusere på oplagte mulighe-
der for fællesfagligt samarbejde mellem to 
tekstlæsningsfag.
Oplægsholdere/undervisere:
Lektor Anders Klostergaard Petersen, Aar-
hus Universitet.
Lektor Allan Poulsen, Kolding Gymnasi-
um og HF.
Sognepræst Susanne Gregersen, Sct. Cle-
mens Kirke, Randers. 
Målgruppe: Medlemmer af Engelsk- og/
eller Religionslærerforeningen.

Engelsklærerforeningens hjemmeside: 
www.engelskforeningen.dk.

Eventuel kontakt: 

Kemi

Ølbrygning – fra byg til bryg

Kurset henvender sig til kolleger, der 
ønsker at inddrage ølbrygningen og dens 
kemi i undervisningen, primært på B- og 
A-niveau, men også på C-niveau og i for-
bindelse med NVG. 
På kurset gennemgås alle faser fra byg til 
bryg med særlig vægt på dels bryggepro-
cessen, dels det kemiske indhold: Kulhy-
draternes nedbrydning og omsætning, 

Formål: At inddrage kemien bag brygning 
af øl.

via LMFK’s hjemmeside: www.lmfk.dk.
Pris: 2.700 kroner.

Tysk

Grammatikkens funktioner
Tid og sted: Horsens Statsskole tirsdag 

Tilmeldingsfrist og -link: vq@mail-mg.dk, 

Pris: 350 kroner.
Eventuel kontaktperson/hjemmeside: 

Formål: Kasus, kongruens og konjunktiv 

kan danskerne (næsten) klare sig uden? 

demonstrerer øvelser til grammatikkens 
betydning og funktioner, især for opfattel-
se af mening. I fokus er altså sproglige 
ting, som er vigtige for helheder.
Målgruppe: Tysklærere, især i ungdoms-
uddannelserne.
Program: http://efteruddgym.emu.dk/

Øvrig info: Bindende tilmelding med 
oplysning om skolens EAN-nr.
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Prüfungstraining – gewusst wie!
Tid og sted: Horsens Statsskole tirsdag 

Tilmeldingsfrist og -link: 
spvo@kopenhagen.goethe.org.
Pris: 200 kroner.
Eventuel kontaktperson/hjemmeside: 
ls@kopenhagen.goethe.org.

-

-

unterschiedlichen Aufgabenstellungen 
und Bewertungskriterien kennen. 
Målgruppe: Tysklærere, især i ungdoms-
uddannelserne.
Program: http://www.goethe.de/ins/dk/
kop/ver/de8068324v.htm.

Gymnasieskolen bringer  
kursusannoncer fra GL-E  
og de faglige foreninger.
De skal maks. indeholde 750 enheder 

inkl. mellemrum. Et mere udførligt  

program kan bringes på gle.gl.org. 

Send din annonce til GL-E’s kursus-

sekretær Inge Nørgaard senest  

19. september kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

Prüfungstraining – gewusst wie!

Tilmeldingsfrist og -link: 
spvo@kopenhagen.goethe.org.
Pris: 200 kroner.
Eventuel kontaktperson/hjemmeside: ls@
kopenhagen.goethe.org

-

-

unterschiedlichen Aufgabenstellungen 
und Bewertungskriterien kennen. 
Målgruppe: Tysklærere, især i ungdoms-
uddannelserne.
Program: http://www.goethe.de/ins/dk/
kop/ver/de8068324v.htm.

Forlaget AndricoF
A Mossøbr

Se uddrag af bøgerne på www.andrico.dk

af Wacher og Kjærgaard

144 sider, 104 kr.

92 sider, 62 kr.

44 sider, 25 kr.

Med en ordklasser, sætnings-
analyse, mm). Tre niveauer med hver sin farve.

'Grammatisk Værktøjskasse' (

Tilpasset grammatikbogens regler/farver.

Velegnet til selvrettende undervisning.

STIFINDEREN

160 sider, 162 kr.

80 dobbeltøvelser (par-opgaver, lege og brætspil).

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

Andrico

STIFINDEREN
STIFINDEREN

“Tea for two”
“Tea for two”

Games and Activities

Games and Activities

- Øvebog- Øvebog

398 kr. for en lærerlicens

Et elektronisk retteprogram, som gør det nemt og hurtigt at rette
skriftlige opgaver på computeren (14 dages gratis prøveversion).

af Karin Jaentsch

144 sider, 114 kr.

Samme opbygning som STIFINDEREN: Grammatisk
værktøjskasse, niveaudeling med farver. Hvert kapitel
indledes med en kort beskrivelse af ligheder og forskelle
mellem tysk og dansk grammatik. Pas på de mange

!'grammatiske bomber'

REGNBUEN

160 sider, 79 kr.

60 sider, 25 kr.

Et meget omfattende øvelsesmateriale, som er tilpasset
grammatikbogens regler og niveaudeling.

Gør det muligt for eleven at arbejde individuelt på 'sit'
niveau.

NY 2011-UDGAVE(nyt layout,samme tekst)
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ENGELSK

Titel: Highlights of Literature in English - A Textbook

Forfatter: Gitte Vest Barkholt and Jørgen Døssing Jepsen

Forlag: Systime

Pris: 190 kroner eksklusive moms, 180 sider

Vurdering og anmeldelse: Troels Grøn

Tekstantologi til litteraturhistorie
Antologien er en ledsager til den litteraturhistorie, forfatterparret 
tidligere har udgivet. Hvis man vil have udbytte af antologien i 
litteraturhistorisk sammenhæng, vil det være en fordel at have 
den anden bog ved hånden. Flere af teksterne i nærværende anto-
logi efterfølges af opgaver som ”Find Victorian characteristics in 

Men der gives ikke her nogen tips til, hvad man mere præcist skal 
kigge efter. Jeg synes, nogle af opgaverne er formuleret meget 
generelt, og en del formuleringer går da også igen, næsten uanset 
hvilken tekst eller periode vi har med at gøre. Til gengæld er der 

teksterne. Perioderne følger i øvrigt litteraturhistorien og omfatter 
”the Renaissance”, ”Romanticism”, ”Victorianism”, ”Modernism”, 
”Post-Modernism”.

Alle hovedgenrer er repræsenteret inklusive essayet i form af 
Mary Wollstonecrafts ”A Vindication of the Rights of Woman”. 
Sammen med Virginia Woolfs “The Mark on the Wall” har man 

Forfatterne giver ikke selv forslag til sådanne forløb, men eksem-
pelvis forholdet mellem kønnene kunne også være en mulighed, 
og i den forbindelse kunne man komme omkring alle perioderne. 
Hvis det er en ambition.

Det er en god ide at inkludere kreative skriftlige øvelser i forbin-
delse med teksterne, og det gør forfatterne ofte. 

Der er ordforklaringer og trykstreger, medmindre trykket falder 
på første stavelse, så vidt jeg kan se. Så tager man det for givet. 
Det kan dog være forskelligt fra lærebog til lærebog, om man gør 
det. 

NGELSK

Læs anmeldelser på www.gymnasieskolen.dk
På gymnasieskolen.dk kan du læse de nyeste anmeldelser,  

inden de bliver trykt i Gymnasieskolen

DANSK

Titel: Filter – for fotografi, et tidsskrift

Redaktion: Camilla Kragelund, Cecilie Mejer og Sabine Nielsen

Forlag: www.filterforfotografi.net

Pris: For vinternummeret 2010 med temaet HYBRID: 110 kroner

Vurdering og anmeldelse: Niels Martinov

 

Fotoet i syntese med andre kunstformer
Der eksisterer en række udmærkede tidsskrifter her i landet, som 
godt kunne fortjene lidt spotlight til glæde for læserne af denne 
spalte. Nå, ja, eksisterer og eksisterer … uden et stædigt og veder-
lagsfrit engagement fra redaktion og bidragyderes side plus tids-
skriftstøtte fra Kulturministeriet ville de næppe overleve det første 
nummer. Derfor gælder det også om at gøre brug af dem, mens de 
stadig er i live.

Tidsskriftet 
som kunstart via bestemte temaer. Det nyeste nummer, # 5, har 
temaet HYBRID, og det omhandler det skred, der er sket blandt 

at insistere på mediets renhed og uberørthed i forhold til de 
øvrige kunstformer er man begyndt at udforske kombinationsmu-

-
lationskunst, hvilket dette nummer på fascinerende vis illustrerer. 

Daguerre-
otypier 

med sine postuleret uskarpe erindringsglimt. En længere artikel 
i nummeret omhandler den tyske kunstner Thilo Franks brug af 

-
meret. Til inspiration og eftertanke. Primært til den private hylde 
og skolens bibliotek. 

ANSK



ANMELDELSER

FYSIK

Titel: Spektrum – Fysik B

Forfatter: Carsten Claussen, Erik Both og Niels Hartling

Forlag: Gyldendal

Pris: 325 kroner, 448 sider

Vurdering og anmeldelse: Jesper Nymann Madsen

 

En meget grundig fysikbog
Den nye Spektrum Fysik B-bog er en rigtig grundbog fyldt med 
masser af regneeksempler, samtalespørgsmål, almindelige opga-

appendiks, stikordsregister (med omkring 800 stikord) samt mas-

fysik på B-niveau i gymnasiet, og dens behandling af de forskel-
lige emner er grundig og omfangsrig. 

Et nyt emne introduceres typisk ved først sprogligt at forklare 
fysikken bag emnet, så en matematisk formel, der kvantiserer 

mange (rigtigt mange) små og store eksempler (for eksempel lyn-
nedslag, Brintbiler og brændselsceller, sammenhængen mellem 

Selv om bogen indeholder meget tekst, er det ikke en snik-snakke 
fysikbog. Teksten er præcis og relevant!

I forhold til f.eks. ORBIT AB bogen og FysikABbogen (I og II) 
virker denne bog mere dybtgående, men dens grundighed og dens 
mange perspektiverende eksempler er både dens styrke og dens 
svaghed. Matematisk er den ikke tung, men der er meget tekst i 
bogen, og det vil være krævende for den mindre fysik-interesse-
rede elev at læse de mange sider. For den arbejdsomme fysik B-elev 
er der derimod masser af inspiration at hente. Det er naturligvis 
dejligt for eleverne kun at skulle forholde sig til én fysikbog, og 
det er sikkert prisen værd, at denne bog med dens 448 sider er ret 

Selv hvis ens elever ikke arbejder med netop denne fysikbog, 
kan man som fysiklærer hente mange rigtigt gode eksempler ud 
af bogen samt benytte dens samtalespørgsmål, når eleverne skal 

SIK
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HISTORIE

Titel: Cuba – en ø i Caribien

Forfatter: Brian Rasmussen

Forlag: Frydenlund

Pris: 149 kroner (vejledende), 129 sider illustreret

Vurdering og anmeldelse: Helle Askgaard

En bog om El comandantes Cuba
Den rejseglade forfatter har besøgt Cuba over 90 gange, hvilket 

forholdene på Cuba op til i dag. Bogen er tænkt både som rejsevej-
ledning til turister og som undervisningsbog. Det sidste afspejles 
på forlagets hjemmeside med tekster og arbejdsspørgsmål.

-
afsnit i stil med Turen går til …, efterfulgt af forkortelsesliste, lit-
teraturliste og register.

Cubas historie skildres kronologisk med hovedvægt på tiden 
-

navn og gerninger spores overalt i landet.
Befolkningen har udstået mange prøvelser og gør det stadig. 

Som følge af øens beliggenhed i det tropiske bælte hærger orkaner 

af boliger. Som brik i det storpolitiske spil, hvor den amerikanske 
-

gende for økonomi og produktionsapparat, og hvor historien 

maskiner, der manglede reservedele. Og endelig som følge af 
Batistas og Castros indenrigspolitik, hvor den sidste har sørget 
godt for sundhed og undervisning, men hvor mangel på politisk 

Forfatteren er fascineret af landet og dets kultur med musik og 
dans, hvilket gennemsyrer bogen, men den savner en redaktion. 
Der er ikke kælet for sproget, og den har mange gentagelser, der 
ikke kun kan begrundes i, at de enkelte afsnit kan læses uafhæn-
gigt af hinanden.

STORIE



B O G K L U B B Ø G E R  D E R  B E T Y D E R  N O G E T

W W W . S A M L E R E N S – B O G K L U B . D K

NYHEDER, KLASSIKERE, SKØNLITTERATUR, DEBAT, KULTURLITTERATUR, 
FILOSOFI, JAZZ, PRISVINDERE, ANMELDELSER OG TILBUD PÅ

”... brænder sig 

ind i sindet.” 

– Johannes Møllehave, 

Kristeligt Dagblad

”Knausgårds

roman er ren læsefryd”

–  Marie Tetzlaff, Politiken

”Mesterlig” 

– Anders Juhl Rasmussen, 

Kristeligt Dagblad

”Jakob Ejersbo har

efterladt et storværk.”

– Lasse Horne Kjældgaard,

Politiken

Til dig der holder af:
· krævende og horisontudvidende litteratur
· intellektuelle udfordringer
· viden og indsigt
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Titel: Berlin og danskerne

Forfatter: Henrik Heinemeier

Forlag: Rosenkilde & Bahnhof

Pris: 299 kroner, 270 sider

Vurdering og anmeldelse: Sune Weile

RIE

Danskere i Berlin

Berlin og danskerne fortæller om danskernes forhold til Berlin fra 
-

ligheder, så vi for eksempel får Herman Bangs, Carl Nielsens og 
Jan Sonnergaards oplevelser af storbyen. Det giver en interessant 
vinkel på en by, der ofte benyttes som rejsemål, også med ele-
verne.

Samtidig er bogen rigt illustreret med farvebilleder særligt af 
arkitektur, som kan have interesse for danske tilrejsende. Det giver 
et andet syn på byen, når fokus er på steder, hvor for eksempel 
danske kvinder arbejdede på fabrikken Sarotti. Heldigvis gives 
der også eksempler, som har mere almen interesse, for eksempel 
avisen Neues Deutschlands hovedbygning, så gennemgangen ikke 
bliver alt for smal. Det giver under alle omstændigheder gode 

Bogen er ikke helt oplagt at læse kronologisk, selvom man på 
den måde får den kulturhistoriske udvikling. Den er mere interes-
sant som opslagsværk særligt i forbindelse med en studietur, hvor 
eleverne kan læse uddrag om konkrete besøgssteder. For eksempel 
giver det god mening at arbejde sammen med danskfaget om 
kulturpersonlighedernes oplevelse af storbyen, og måske kunne 
man supplere med elevernes egne skriblerier.

Alt i alt er Berlin og danskerne en bog, som er relevant at have 
stående på skolens bibliotek, som supplement til andre Berlingui-
der.
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MEDIEFAG

Titel: Underholdende tv

Forfatter: Redigeret af Hanne Bruun og Kirsten Frandsen

Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Pris: 298 kroner, 295 sider

Vurdering og anmeldelse: Brian Pedersen

I Hokus Krokus bliver haven altid færdig til tiden

rejseprogrammer, humoristiske tv-reklamer, det globale tv-mar-
ked, tv-satire og brugerproduceret tv. 

Som manchetten antyder, er der tale om en noget uegal samling 
af artikler, hvilket skyldes, at bogen er opstået på baggrund af 
forskningsprojektet Tv-underholdning: Flermedialitet og Viden på 

opgaver og tværfaglige forløb, men jeg vil fremhæve et par, som 

Anne Jerslev er på hjemmebane med en interviewbaseret under-
søgelse af en række yngre kvinders omgang med tv-showet Vild 
med dans. Sikkert fremskriver hun forholdet mellem oplevelses-
situationens egenart og showets form. En del elever vil formentlig 
kunne spejle sig i de interview, som Jerslev, men også Kirsten 
Frandsen (sportssening) bygger deres forskning på.  

-
sioner over den mere eksklusive weekendunderholdning, har 
Christa Lykke Christensen kastet sig over den mindre glamourøse 
hverdagsunderholdning, nemlig forbrugerprogrammer og livs-
stilsprogrammer.  Christensen indrammer sin artikel med et 
indbygget paradoks i livsstilsprogrammernes tiltrækningskraft, 
der ikke er denne anmelder helt fremmed: 

”Tilsyneladende tiltrækkes seerne alligevel af at kigge på forhold 
og aktiviteter på tv-skærmen, som i den private og daglige trum-
merum ofte forekommer at være både uoverstigelige og kedsom-

Både Jerslevs og Christensens artikler kan med lidt forarbejde 
bruges i et tv-forløb, hvor vi vil sætte ord på noget af det, vi alle 
ser, men har svært ved at gøre os begreb om.

EDIEFAG MUSIK

Titel: Død og evighed i musikken 1890-1920

Forfatter: Eva Maria Jensen

Forlag: Museum Tusculanums Forlag

Pris: 300 kroner, 356 sider

Vurdering og anmeldelse: Palle Andkjær Olsen

Hvordan lyder evigheden?

gymnasieelever sådan lige ”tænder på”. Og så alligevel! Nogle 
elever er jo optaget af de store eksistentielle, kunstneriske og 
religiøse spørgsmål, og for dem og de musiklærere, der ønsker at 

der meget at hente i Eva Maria Jensens bog, som både rummer et 

der gennemgås. 
Danske musikforskere har desværre så travlt med at undervise 

og producere videnskabelige artikler, at der sjældent bliver tid til 
musikformidling. Derfor er det en glæde, at Eva Maria Jensen, som 
også sidste år udgav en bog (om Chopin sammen med Knud Ket-
ting), har revideret sin ph.d.-afhandling med henblik på at nå et 
bredere publikum.

Afhandlingen er oprindelig forsvaret ved Institut for Kirkehi-
storie, og det mærker man både i bogens valg af tema, værker og 
analytiske tilgange. Der er ikke nogen tvivl om, at mange kompo-

liv, død og opstandelse, og at de tillagde musikken en væsentlig 
evne til at kunne trænge ind i disse spørgsmål. Derfor vælger 
forfatteren værker med et programmatisk indhold og/eller værker, 
der inddrager tekst og sangstemme. I analyserne betones de idé-
historiske og kunsthistoriske forudsætninger, komponistudtalel-
ser omkring tilblivelsen af værkerne, program og tekst samt 
musikalske motiver og instrumentation, og fortolkningerne træk-
ker på alle disse lag. 

Forfatteren forholder sig nøgternt og konkret til sit emne. Nogle 
steder bliver grundighed til opremsning (for eksempel i gennem-
gangen af dødens og opstandelsens musikalske rekvisitter), andre 
steder lyser overblikket (postludiet og konklusionen).

USIK
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SAMFUNDSFAG

Titel: Javel, hr. minister 

Forfatter: Susanne Hegelund og Peter Mose

Forlag: Gyldendal

Pris: 299,95 kr. inklusive moms, 288 sider

Vurdering og anmeldelse: Benny Jacobsen

Et kig bag kulisserne på Slotsholmen
Inger Støjberg agter ikke at gro fast bag skrivebordet, meddeler 

AMFUNDSFAG

hun. Allerede den første uge vil hun gerne ud i landet og synlig-
gøre, at nu er der kommet en ny beskæftigelsesminister. ”En 
fantastisk god ide, minister,” lyder det fra den erfarne departe-
mentschef. ”Nu er det altså bare sådan, at lige i den første uge skal 
du i samråd, og derudover er der jo også ministermøder og statsråd. 
”Jamen, hvad så med ugen efter,” spørger ministeren håbefuldt. 
”En fantastisk god ide, minister” Men i den uge kan det desværre 
heller ikke lade sig gøre …”

”Javel, hr. minister (hvorfor dog hr. minister??) giver et indblik 
i, hvad der sker inden for Christiansborgs tykke mure. Det er ikke 

at holde kortene ind til kroppen, når det gælder deres ledelsesger-
ning og magt.

Bogen består af tre hovedafsnit. Første del fokuserer på depar-
tementschefernes vigtigste huskeregler (herunder: Dæk ministeren 
af) og hierarkiet blandt departementscheferne (ikke nyt, at Stats- 
og Finansministeriets chefer dominerer). Anden del beskriver 

-
ler, om samarbejdet mellem ministrene og embedsmændene. 
Gnister slår det, når stærke ministre og departementschefer pisser 
territorium af. Der er interessante beskrivelser af tvekampene. Det 
kunne have været spændende at brede perspektivet ud til hele 
embedsværket og ikke kun, som bogen gør, analysere forholdet 
mellem departementschef og minister. I den forbindelse kan man 
læse, at Ritt Bjerregaard (hvem ellers?) insisterede på, at sagsbe-
handleren skulle med, når hun og chefen drøftede stillingtagen 
til lov- og beslutningsforslag.

Gymnasieskolen søger nye anmeldere
Gymnasieskolen mangler anmeldere i fagene filosofi, spansk og samfundsfag. Er det noget for dig, har du chancen nu.

Vi kan ikke tilbyde decideret løn – men du får lov til at beholde bøgerne, du får vin til jul, ligesom du – dog ikke hvert år  

– vil blive inviteret til et kulturelt eller fagligt arrangement i København med middag og hyggeligt samvær med anmelderkolleger  

og Gymnasieskolens redaktion.

 Interesseret? Så kontakt Eva Christiansen på Gymnasieskolen – christiansen@gl.org, gymnasieskolen@gl.org eller  

telefon 33 29 09 00. Vi glæder os til at høre fra dig!
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Læs mere på www.nanoq.gl

Grønlands Selvstyre

TYSK

Titel: Tysk du kan tale

Forfatter: Paul Klitnæs

Forlag: Systime

Pris: 85 kroner eksklusive moms, 76 sider

Vurdering og anmeldelse: Jens Peter Jensen

YSK

Et ’must’ for alle tysklærere!

Endelig sker der noget på den mundtlige øvelsesfront efter ”Sag schnell” og 
et par andre hæfter med samme formål. Paul Klitnæs indleder med de hjæl-
pestrategier, der skal til, når eleven ikke lige husker den rette glose, og angiver 
de spørgsmål, som man kan stille for at holde samtalen i gang for ikke bare at 
afbryde den helt.

I selve samtaleøvelserne inddrager han YouTube hver gang, så eleverne 
lærer at lytte til endelser, for så selv at skulle bruge dem i den tilknyttede 
øvelse. Det er en god start til hver time med elever, der lever på nettet. Man 

dativ, førnutid, datid, fremtid, bydemåde, løst sammensatte verber, præ po si-
-

net med de nødvendigste gloser og udtryk, der skal bruges i en praktisk 
opgave, der skal løses mundtligt i par- eller gruppearbejde. De sidste 20 sider 
af bogen er viet til gambits, der holder samtalen i gang, slutter den,  åbner en 
diskussion og en meningstilkendegivelse, får en aftale i stand med brug af 
konjunktiv, forhandler, spørger til et emne, tager et dilemma op, hvorefter 
bogen slutter med en kommentar til læreren om anvendelsen af de enkelte 

højst nyttige lille værk, som ser indbydende ud efter en grundig korrekturlæs-
ning, (jeg fandt kun en tyrkfejl på side 63: ”C. Menningsmaskinen”), skrevet 
i et elevvenligt sprog. Det eneste, jeg ikke ser det smarte i, er de grumsede 

i enhver tysklærers skoletaske, og vi ser gerne mere af samme slags.
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3.2 Specifik varmekapacitet 

(varmefylde) 

At et bestemt materiale har varmekapacite-

ten fx 4,6 kJ/(kg ) betyder, at det kræver 

4,6 kJ at opvarme 1 kg af det pågældende 

materiale 1 grad (1 K = 1 C).

Varmekapaciteten er altså en karakteristisk 

størrelse for det pågældende materiale. Jern har 

en bestemt varmekapacitet, mens kobber 

har en anden. Varmekapacitet kaldes også 

Specifik varmekapacitet (varmefylde).

Størrelsen af den specifikke varmekapacit 

for et givet materiale er tilnærmelsesvis 

uafhængig af temperaturen: Det kræver den 

samme energimængde at opvarme 100 g 

af materialet fra 20 C til 21 C som fra fx 

48 C til 49 C.

Hvis man eksempelvis har et legeme 

med massen 300 g, og legemet består af et 

materiale med den specifikke varmekapacit 

0,82 kJ/(kg ), og man ønsker at opvarme 

legemet 23 C, kræver det varmeenergien 

0,82 0,300 23 kJ = 5,7 kJ.

Der må gælde: 

Q = c m T
Q:  Den tilførte/afgivne varmeenergi

m:  Legemets masse

c:  Materialets specifikke varmekapacitet

T:  Temperaturændringen

Formlen gælder også for afkøling. Q betyder 

så den afgivne mængde varmeenergi, og T 

betyder temperaturfaldet.

Ovenstående ligning kan omskrives til

Dette viser, at SI-enheden for den specifikke 

varmekapacitet er J/(kg K). 

Tabel 3.1 Viser den specifikke varmekapacitet 

for udvalgte materialer.

c =
Q

m TΔ

Eksempel 3.1

Når solen skinner på en sten, vil strålings-

energi omsættes til termisk energi i stenen; 

stenen opvarmes. Stenen er blevet tilført 

varme.
Når en gryde placeres på en tændt 

kogeplade, vil temperaturen af kogepladen 

være højere end undersiden af gryden. 

Kogepladen vil afgive noget af sin termiske 

energi til undersiden af gryden. Herved 

vil grydens termiske energi vokse; gryden 

opvarmes. Gryden er blevet tilført varme.

Når man slår et søm i væggen, bliver 

sømmet varmt. Sømmets termiske energi 

er åbenbart steget. Men i dette tilfælde er 

der ikke tilført varmeenergi til sømmet. 

Den øgede termiske energi skyldes hverken 

varmestråling eller en temperaturforskel 

mellem søm og hammer.

3.1 Varme

Hvis der overføres energi fra et system til et 

andet ved varmestråling eller på grund af en 

temperaturforskel mellem de to systemer, så 

siges der at blive overført varmeenergi (eller 

blot varme). Se eksempel 3.1.

Bemærk, at varmenergi er en betegnelse for 

en energioverførsel. Et legeme kan ikke have 

varmeenergi. Et legeme kan tilføres varme-

energi, hvorved legemets termiske energi i 

reglen stiger.
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Opgave  ..   

Den specifikke varmekapacit

a En jerngryde med massen 1,5 kg opvarmes fra 

20 C til 190 C. 

 Beregn den varmeenergi, som gryden herved 

modtager.

b En portion suppe (0,60 L) afkøles fra 90 C til 55 C.

 Beregn den varmeenergi, som suppen herved 

afgiver.

 (Suppens specifikke varmekapacitet og densitet 

kan sættes lig de tilsvarende værdier for vand).

c Et metallod med massen 130 g tilføres varme-

energien 157 J, hvorved temperaturen stiger fra 

15,3 C til 24,5 C.

 Beregn loddets specifikke varmekapacitet. Hvilket 

materiale kunne loddet være lavet af?

d En kobberklods modtager varmeenergien 440 J. 

Herved stiger temperaturen fra 18,4 C til 23,1 C. 

Beregn kobberklodsens masse.

Den specifikke varmekapacitet 

 
Materiale J/(kg K)

Bly
130

Aluminium 896

Jern
452

Kobber 387

Messing 380

Vand 4182

Is
1950

Tabel 3.1   Den specifikke varmekapacit  

for udvalgte materialer

3.3 Nyttevirkning

Når man bruger energi, fx når der overføres 

energi fra en elektrisk kogeplade til en gryde, 

går noget af energien ofte til spilde. Blandt 

andet bliver luften omkring kogepladen også 

varmet op. Den brøkdel af den tilførte energi, 

der omsættes til nyttig energi (fx til at op-

varme gryden med indhold) kaldes for nyt-

tevirkningen  (eta):

hvor ΔEtilført er den tilførte energi, og ΔEnytte 

er den nyttiggjorte energi ved processen. 

Hvis nyttevirkningen fx er 0,80, så bliver 

80 % af den tilførte energi nyttiggjort ved 

processen. Nyttevirkningen kaldes også 

virkningsgraden. 

Opgave ..   

Vand i kog

Noget vand (1,20 L) skal bringes i kog. Suppen er i en 

aluminiumsgryde, som tom vejer 520 g. Vandet skal 

bringes i kog ved hjælp af den mindste kogeplade på 

et elkomfur. I brochuren for komfuret står, at denne 

kogeplade forbruger effekten 2 kW. Pladen er af jern, 

og vejer 0,80 kg.

  Kogeplade og gryde har før opvarmningen 

temperaturen 19 C, mens vandet har temperaturen 

12 C. Varmetilførslen afbrydes, når vandet netop 

har nået temperaturen 100 C. Det antages, at hele 

kogepladen til sluttidspunktet er 250 C.

Etilført

Enytte
 =
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Figur 13.1  Under den sidste Apollo 15-måne-
vandring i 1971 udførte astronauten David 
Scott et videnskabeligt eksperiment live på tv. 
Siden er dette som videoklip lagt ud på NASAs 
hjemmeside, og herved er det blevet det 
suverænt mest sete videnskabelige eksperiment 
i historien.
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13.1 Det mest sete viden skabe-  
 lige eksperiment i historien

Månens overflade 2. August 1971
Astronaut David Scott: “Well, in my left hand, 
I have a feather; in my right hand, a hammer. 
And I guess one of the reasons we got here today 
was because of a gentleman named Galileo, a 
long time ago, who made a rather significant 
discovery about falling objects in gravity fields. 
And we thought: Where would be a better place 
to confirm his findings than on the moom“.

[Kameraet zoomer ind på Scotts hænder. I 
den ene hånd holder han en fjer, og i den an-
den hånd holder han en hammer. Kameraet 
zoomer ud, så man kan se baggrunden med 
Apollo 15 ‘s landingsmodul The Falcon.]

David Scott: “And so we thought we’ d try it 
here for you. The feather happens to be, appro-
priately, a falcon feather for our Falcon. And I’ ll 
drop the two of them here and, hopefully, they’ ll 
hit the ground at the same time”. 

[Scott slipper samtidigt fjer og hammer, og 
de falder side om side for efter ca. et sekund at 
lande samtidigt på måneoverfladen.] Se figur 
13.1.

David Scott: “How about that! Mr. Galilei 
was correct in his findings.”

Opgave ..   

Hammer på Månen

a Hvorfor er måneoverfladen et 

velegnet sted at undersøge, om alle 

legemer virkelig falder lige hurtigt?

b Ville faldtiden for hammeren fra 

Scotts hånd være den samme, hvis 

eksperimentet var blevet udført på 

Jorden?

 13.2  Det frie fald
Årsagen til, at et legeme falder til jorden, er, at 
Jorden trækker med tyngdekraften i legemet.

Det er en eksperimentel kendsgerning, at alle 
legemer i vakuum falder nøjagtigt lige hurtigt. 
I et lufttomt rum falder en fasanfjer og et 
blylod lige hurtigt. Grunden til, at dette ikke 
er tilfældet, når eksperimentet foretages 
fra Rundetårn, er, at størrelsen af luftmod-
standen på fasanfjeren er af næsten samme 
størrelse som tyngdekraften på fasanfjeren. 
Derimod er størrelsen af tyngdekraften på 
blyloddet meget større end luftmodstanden 
på blyloddet, så faldtiden for et blylod i 
vakuum og i luft er stort set den samme.
I mange situationer (blylodder, bolde, ...) 
er luftmodstanden ubetydelig i forhold til 
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Galileo Galilei
De fleste regner italieneren Galileo Galilei (1564-
1642) for grundlæggeren af fysik som en egentlig 
videnskab. 

Blandt mange andre ting udforskede Galilei det 
fri fald, og en sejlivet anekdote fortæller, at han fra 
toppen af det Skæve Tårn i Pisa lod en tung og en 
let kanonkugle falde samtidigt. Galileis konklusion 
ved at iagttage de to kanonkugler var, at de faldt lige 
hurtigt. 

Ifølge den græske filosof Aristoteles (384 fvt.-
322 fvt.), som helt op i 1500-tallet stadig var den 
absolutte autoritet på hele det naturvidenskabelige 
område, så vil et tungt legeme falde hurtigere end et 
let legeme. Denne påstand satte Galilei med sit Skæve 
Tårn-eksperiment spørgsmålstegn ved, og han af-
gjorde sagen ved at foretage et passende eksperiment 
– ikke kun ved at filosofere sig frem til løsningen. 

Dette er netop Galileis store fortjeneste: Han 
indførte eksperimentet som den øverste dommer for, 
om en fysisk teori skal kasseres eller ej. 

I dag kan det virke ejendommeligt, at en sådan tan-
kegang en gang ligefrem forekom revolutionerende. 
Men efter Gallei er dette blevet en af fysikkens 
overordnede grundlove.

GALILEO GALILEI MALET AF JUSTUS SUSTERMAN 1636
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tyngdekraften. Her opfører genstande i luft 
sig med hensyn til faldegenskaber på samme 
måde, som de gør i vakuum. Det tager lige 
lang tid for en stor tyk dame og for hendes 
lille tynde mand – eller omvendt – at ramme 
vandoverfladen ved udspring fra 10-meter-
vippen.

Et fald i vakuum eller et fald i luft, hvor 
luft modstanden er ubetydelig i forhold til 

tyngdekraften, kaldes et frit fald. Galilei viste 
eksperimentelt, at

Galileis faldlov
Et frit fald er en bevægelse med konstant 

accelereration.
Den tilsvarende konstante acceleration er 

ens for alle legemer.
Denne fælles acceleration kaldes tyngde-

accelerationen og betegnes med g.

Den øged
varmest
mellem 

de termm
tråling eeller 

søm og g ham

[Kameraet zoomer ind på Scotts hænder. I 
den ene hånd holder han en fjer, og i den an-
den hånd holder han en hammer. Kameraet 
zoomer ud, så man kan se baggrunden med 
Apollo 15 ‘s landingsmodul The Falcon ]

David

Hvis man vælger at orientere s-aksen positivt nedad, så er a = g.

Hvis man vælger at orientere s-aksen positivt opad, så er a = g.
Figur 13.2  Frit fald

Ved beregninger på et frit fald kan man altså bruge formlerne for en bevægelse med kon-stant acceleration. Man skal bare sætte a  = g
Med to betydende cifres nøjagtighed er størrel-sen af tyngdeaccelerationen overalt på Jorden  g = 9,8 m/s2 . I et frit fald forøges et legemes hastighed følgelig hvert sekund med 9,8 m/s.Måler man mere præcist, viser det sig, at g varierer lidt fra sted til sted:På Ækvator: 9,78 m/s2 I Danmark: 9,82 m/s2På Nordpolen: 9,83 m/s2 I Paris: 9,81 m/s2På Månen: 1,62 m/s2

Opgave ..   
Fodboldspiller
En fodboldspiller påstås at kunne sparke til en bold, så den sendes af sted med farten 150 km/h.

a Hvor højt op kan han sparke en bold?

Opgave ..   
Sten i brønd
En sten holdes hen over en brønd. Der går 3,67 s fra stenen slippes, til man ser, at den rammer vandover-fladen.

a Hvor dyb er brønden?
 En sten holdes hen over en brønd. Der går 3,67 s fra stenen slippes, til man hører stenen plaske ned i vandet. Lydens fart i luft kan sættes til 340 m/s.b  Hvor dyb er brønden?

Opgave ..   
Hop på stedet
Hoppe-Kaj kan ved sin yndlingsdisciplin “hop på stedet” hoppe 64 cm op i luften.

a Hvor højt kan Kaj på lignende måde hoppe på Månen.

hjemmeside, og herved er det blevet det 
suverænt mest sete videnskabelige eksperiment 
i historien.

1642) for grundlæggeren af fysik som en egentlig 
videnskab.

Blandt mange andre ting udforskede Galilei det 
fri fald, og en sejlivet anekdote fortæller, at han fra 
toppen af det Skæve Tårn i Pisa lod en tung og en
let kanonkugle falde samtidigt. Galileis konklusion

kugler var, at de faldt lige
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Figur 13.3  Galileis kuglerende.
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 13.3   Galileis kuglerendePå Galileis tid havde man ikke mekaniske ure, og dette var selvfølgelig et stort problem, hvis man eksempelvis ville prøve at klargøre, hvor-dan faldvejen i et frit fald afhænger af tiden. For at mindske problemet eksperimenterede Galilei med legemer, der gled eller rullede ned af et skråplan. I sådanne bevægelser er hastighederne mindre end i det frie fald, så det bliver alt i alt nemmere at måle nogle passagetider med vandure eller lignende. Præsis hvordan Galilei målte passagetider er omdiskuteret, men et godt bud er, at han benyttede en metode i lighed med princippet i Galileis kuglerende, se figur 13.3.Galileis kuglerende er et skråplan, hvor en kugle kan trille ned i en smal rende. I den høje ende af skråplanet hænger et pendul, som hver gang pendulloddet når sin yderstilling i den ene side, rammer en lille klokke. Herved fås en række klokkeslag, hvor der er lige lang tid T mellem to på hinanden følgende slag. Ned langs kuglerenden placeres nogle klokker, som giver et lille klimt, når kuglen passerer. Klok-kerne placeres på følgende måde. En kugle slippes fra toppen af skråplanen, når pendulu-

ret ringer. Det sted på skråplanen, hvor kuglen befinder sig, når penduluret ringer næste gang, bestemmes. Her placeres den første klokke. Den anden klokke placeres der, hvor kuglen befinder sig ved næste pendulursring-ning etc. Samlet set har man nu opnået, at når kuglen triller ned ad skråplanen, så vil klok-kerne på skråplanen klimte med regelmæssige mellemrum. Tidsrummet mellem et klimt og det næste er hele vejen ned det samme; og lig T. Bemærk, at man med tålmodighed kan placere klokkerne ret præcist uden at bruge et ur – men kun ved at lytte. Ved at måle kan det konstateres, at afstan-den fra toppen af skråplanen ned til hver af klokkerne er  
1 L1  4 L1  9 L1  16 L1  25 L1  36 L1 ..., hvor L1 er afstanden fra toppen ned til den første klokke. Man skal ikke være den store matematiker for her at genkende talrækken 1, 4, 9, 16, 25, 36 som 12, 22, 32, 42, 52, 62. Dette må betyde, at den tilbagelagte strækning s ned langs skråplanet er proportional med tiden i anden. Med moderne skrivemåde ville man udtrykke det:

s a t1
2

2.  
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det i øjenhøjde.  

Bogen er spækket med opgaver, der 
baserer sig på dagligdags iagttagelser, 
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gymnasieskolen@gl.org) samt betalingen 

kr. 150,- inkl. moms (indsat på bladets 

bankkonto i Danske Bank 4180-3119-
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senest dagen før deadline (se deadlines 

andetsteds i bladet eller på 

www.gymnasieskolen.dk).
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SKOLEGRUPPER I EUROPA 2011/2012
I 34 år har Ørslev Gruppe & Specialrejser A/S arrangeret grupperejser med stor 
succes. Vi har primært udført disse rejser med vores egne sikre og komfortable 
busser. Derfor ved vi præcist, hvordan vi skaber den bedste skole- og ungdoms-
rejse efter netop jeres behov, og hvordan I kommer sikkert frem og tilbage igen.

SKILEJRSKOLE
Nu har vi flyttet Norge til Østrig!
Vi har eget hotel til 130 personer 
– perfekt til store skolegrupper.

Bad Gastein. Pris fra

DKK 1.250,- pr. pers.

ADVENTURE
Sammensæt selv jeres aktiviteter 
udfra 12 forskellige muligheder, 
f.eks. rafting, klatring, udflugter 
til f.eks. Venedig, Salzburg og 
München.

Bad Gastein, Østrig. Pris fra

DKK 1.300,- pr. pers.

Klinovec, Tjekkiet. Pris fra

DKK 950,- pr. pers.

STORBY
Amsterdam, Prag,  
Berlin, Paris, Bruxelles  
og Barcelona.

Pris fra

DKK 735,- pr. pers.

Aktiv ferie for Grupper

Rekvirér tilbud hos 
Lars Meier eller Søren Karlsen på 
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STILLINGER

Verdens nordligste seminarium beliggende i 
Ilulissat ved Diskobugten søger

GENOPSLAG

Seminarielærer til Grønlands 
Socialpædagogiske Seminarium –
Socialassistentuddannelsen
Det er en ½-årlig uddannelse for uddannede socialhjæl-
pere, og på socialassistentuddannelsen undervises der 
primært i faget dansk og på dansk. Litteraturen vil som of-
test være dansk, men dobbeltsproget vil være en fordel.

Vi forventer af dig, at du:

cand. mag i dansk.

1. november 2011 eller efter aftale 
23. september 2011. 

Se nærmere på vores hjemmeside www.pi.sps.gl og om 

Socialpædagogisk Seminarium
Rektor Nuka Kleemann
Postboks 519
3952 Ilulissat

 
 PERORSAANERMIK ILINNIARFIK / Socialpædagogisk Seminarium

Udgivelse og deadline 
for de næste numre

15 Deadline: 19. september kl.14.00 

 Udkommer 29. september

16 Deadline: 3. oktober kl.14.00 

 Udkommer 13. oktober

17 Deadline: 17. oktober kl.14.00 

 Udkommer 27. oktober

18 Deadline: 31. oktober kl.14.00 

 Udkommer 10. november

19 Deadline: 14. november kl.14.00 

 Udkommer 24. november

20 Deadline: 28. november kl.14.00 

 Udkommer 8.december
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MaCom A/S - Vesterbrogade 48, 1. - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 - E-mail: lectio@macom.dk - Web: www.macom.dk

Grundmodul Elevmodul Studiemodul Eksamensmodul Time-fagmodul

Opbygningen af Lectio

Automatisering af ansøgerfordelingen

-
-

fordele ansøgere til gymnasierne i 

samarbejde med MaCom arbejdet 

-

matematisk model, der skal danne 
-

ling af ansøgere.

-

givet mig adgang til allerede sam-

let og kategoriseret data, og at de 

-

i stand til løbende at give feedback 
-

fremfor at foretage fordelingen ma-
-

-

i, da der skal tages nogle klare valg 
-

fylde.

-
-
-

tiseret fordeling, vil man imidlertid 
-

-

-
følgelig ske med inddragelse af 
dem, der laver fordelingen, og kan 

-
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Nyhedsbrevet der har fokus på dig og dit fagområde
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dit fagområde.

Derudover får du 50 % på dine  person -

lige eksemplarer af nye bog udgivelser 

og tilbud om gratis kurser inden for 

dine fag. Du får også informa-

tion om relevante udstillinger 

og konferencer.

e-nyt fra LRU er gratis.

Tilmeld dig i dag, og vær sikker på at 

få nyhederne og de gode tilbud først.
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Tysk
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sprogforståelse

HistorieMatematik

Engelsk Spansk
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Tilmeld dig e-nyt inden 1. november, og deltag i konkur- rencen om en iPad
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lru.dk eller via 

koden her


