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Matematik

Grundbog inkl. i-bog med 
studieretningskapitler og 
opgavebog  kr. 225,-

Niveau B klar til skolestart

Se i-bogen på lru.dk

Matematik er også 
raketvidenskab

Det er fascinationen af den rolle matematikken  
spiller i vores liv, som er en del af drivkraften for 
forfatterne bag Hvad er matematik?

Hvert kapitel indledes med fortællinger, hvor 
matematik har spillet en rolle i nutiden såvel 
som i fortiden, og der afrundes med en række 
forslag til projektoplæg. 

Den matematiske teori er grundigt behandlet. 
Hele lærebogssystemet bygger på en om-
fattende anvendelse af matematiske værktøjs-
programmer og demonstrerer både en formel - 
baseret og en eksperimenterende tilgang 
til problemerne.  
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Undervis på tværs  
af platformene bog, 

dvd og web 

Grundbog
ZOOM er blevet til i et samarbejde mellem Gyldendal, DR og Det Danske Filminstitut. Bogen 
dækker både læreplanen på C- og B- niveau og klæder eleverne på til filmanalytiske studier 
og arbejdet med at producere egne film.Grundbogen indeholder varierede opgavetyper, der 
lægger op til både analyse og kreative produktioner. Eleverne arbejder på tværs af medie-
platformene bog, dvd og website.

Dvd
Dvd’en indeholder 17 hele dokumentar- og fiktions-film og tre uddrag som alle introduceres 
i grundbogen. Filmene dækker en bred vifte af genrer inden for fiktions- og dokumentarfilm. 
I alt ca. 8 timers film.

Website
Websitet til ZOOM er gratis tilgængeligt og består af en digital tidslinje og en produktions-
matrix. Tidslinjen giver overblik over film- og mediehistorien fortalt i lyd, billeder og  
tekst og med tilknyttede opgaver. Her finder eleverne bl.a. en lang række klip fra film-  
og tv-historiens begyndelse frem til i dag med et væld af genrer repræsenteret og med 
tilknyttede opgaver. Produktionsmatrixen er et styringsværktøj fra ide til færdig film, der 
klæder eleverne på til selv at producere film.

Gratis website på dr.dk/zoom

ZOOM  
– grundbog i medier
AF JETTE MELDGAARD HARBOE OG HENRIK POULSEN

ZOOM tilbyder en komplet undervisningspakke til medieundervisningen i 
gymnasiet og består af en grundbog, dvd og websitet dr.dk/zoom, som er 
frit tilgængeligt.
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Grundbog –  
300 sider kr. 279,-

Dvd – kr. 599,-
ex moms

PÅ VEJ!

Grundmodul Elevmodul Studiemodul Eksamensmodul Time-fagmodul

Opbygningen af Lectio

Erfaringer med Lectio Bogdepot
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LEDER

Ungdommen i centrum

T emaet i dette nummer af Gymnasie-
skolen handler om det generations-
skifte, landets lærerværelser i større 

eller mindre grad i øjeblikket undergår. At 
der kommer nye og yngre medarbejdere, er 
som sådan ikke noget nyt; mængderne af 
dem begynder imidlertid at blive så store, 
at det kan betyde omvæltninger og ændrin-
ger i kulturen, pædagogikken og rutinerne 
på skolen.

Hvad betyder det for samarbejdet? Hvor-
dan sikrer man, at viden bibeholdes på ar-
bejdspladsen og overføres til de nye gene-

rationer? Hvilke krav stiller mange yngre 
medarbejdere til skolens ledelse?

middelbart ser det ud til at gå nt 
– lærerne siger, at det skaber dynamik. 
At vidensdelingen går begge veje. Men 
samtidig viser den nyeste forskning, at 

de unge lærere har en anden didaktisk 
tilgang end de ældre, som til gengæld er 

mere fagligt orienterede og besid-
der en stor litteraturfaglig sik-

kerhed. De unge har en mere 
pragmatisk tilgang til faget 
og udfolder stor didaktisk 
fantasi for at fange ele-
verne, hvor det for mange 
af de ældre lærere er stof-
fet, der skal fange inte-
ressen.
Læs mere fra side 10.

PROCENT AF ELEVERNE  
PÅ HTX VÆLGER MINDST 

ÉT EKSTRA FAG PÅ A-NIVEAU 
Side 6 Side 22

-

på skrift

bejdspladsen og overføres 
rationer? Hvilke krav stil

medarbejdere til skolens
middelbart ser det 

– lærerne siger, at det s
At vidensdelingen går 
samtidig viser den nye

de unge lærere har en 
tilgang end de ældre, so

mere fagligt orie
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fantasi f
verne, hv
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fet, der
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Læs m

ÉT

Til gengæld kan du længere inde i bladet også 
læse et interview med to dansklærere om 
skriftlighed – eller måske nærmere den mang-
lende skriftlighed. De vil ikke betegnes som 
it-forskrækkede, men deres ærinde er, at nye 
digitale rammer ikke bare uden videre kan 
erstatte de skriftlige opgaver. Der er forskel 
på mundtligt og skriftligt sprog, og hvis man 
for ofte lader podcast eller lignende erstatte 
en traditionel skriftlig a evering, vil noget gå 
tabt, mener de.

Det store interview i dette nummer handler 
også om ungdommen. Om ungdommens frem-
tid, både dem, der skal undervise vores børn 
på gymnasierne, og dem, der skal være med 
til at sikre fremtidens velfærd og velstand.

Kort sagt handler det om viljen og modet 
til som samfund at investere tilstrækkeligt i 
uddannelse og forskning, så vi kan følge med 
de nye stærke økonomier, der allerede er ved 
at ændre verdens magtfordeling. Det er sim-
pelthen Europas eneste håb, fastslår tidligere 
udenrigsminister, nansminister med mere 
og nuværende formand for Folketinget Mogens 
Lykketoft, der i en samtale med Gymnasie-
skolen har fået lov til at optræde som ”gæste-
lærer” i samfundsfag med Europas krise på 
dagsordenen.

God læsning!

Morten Jest, chefredaktør
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NYHED

Side 25

MEDLEMMER 
STEMTE JA TIL 

ÆNDRING AF GL’S LOVE 

”Der har jo ikke været handlekraft før nu, 
og det er på høje tid”

Side 26

Antallet af gymnasielærere, som kan gå på efterløn eller pension, topper nu, og på ere  
skoler er der mangel på lærere. Gymnasierne løser blandt andet lærermanglen med ingeniører, 
studerende og pensionister. GL vurderer, at gymnasierne får brug for 1.000 nye lærere i år.

Krisen, som har sendt mange dan-
skere ud i ledighed, rammer ikke 
gymnasielærerne med samme kraft. 

Tværtimod har ere gymnasieskoler svært 
ved at nde tilstrækkeligt med kvali ce-
rede lærere. I nogle fag er der decideret 
mangel på lærere, og efterspørgslen efter 
nye lærere er langtfra slut – tværtimod.

”Mange lærere har en alder, hvor de 
kan gå på efterløn eller pension. Ungdoms-
årgangene topper nu, der skal samtidig 
oprettes ere klasser på grund af klas-
seloftet, derudover er der cirka 200 lærere 
om året, som forlader sektoren af forskel-
lige årsager,” siger uddannelseschef i GL 
Kurt Koudahl, som anslår, at der bliver 
brug for at ansætte omkring 1.000 lærere 
i år.

Tal fra GL viser, at cirka 2.000 medlem-
mer i løbet af 2012 vil være 62 år eller 
derover, hvilket svarer til næsten en sjet-
tedel af alle lærere. GL skønner, at cirka 
900 lærere vil gå på efterløn eller pension 
i løbet af to år.

Allerede nu er der mangel på uddannede 
lærere ere steder i landet. Det gælder først 
og fremmest matematik- og fysiklærere, 
men også lærere i andre fag er en mangel-
vare.

Rektor på Thy-Mors HF & VUC Jens Otto 
Madsen, som også sidder i bestyrelsen for 
Lederforeningen for VUC, bekræfter ten-
densen.

”Mange hf-lærere går på pension nu. 
Der er generelt mangel på matematik-, fy-

sik-, kemi- og geogra lærere,” siger Jens 
Otto Madsen.

Han har ansat en civilingeniør til at un-
dervise i matematik og fysik og en cand.
scient. i biomedicin til at undervise i bio-
logi og kemi – begge er ved at tage et pæ-
dagogikum.

Behovet for nye lærere fortsætter i de 
kommende år.

”Vi oplever en stor vækst, fordi ere 
unge uddanner sig i krisen,” siger han.

Reddet af krisen
Krisen og stigende ledighed gør det nem-
mere for gymnasierne at rekruttere perso-
ner, som har en alternativ uddannelse, for 
eksempel ingeniører, og det gør lærermang-
len mindre. Det bekræfter Jens Boe Nielsen, 
formand for Gymnasieskolernes Rektorfor-
ening.

”Rekrutteringsproblemerne er ikke så 
store, som de har været. Vi er blevet reddet 
på målstregen af krisen. Det har blandt 
andet betydet, at vi har fået omskolede 
civilingeniører ind i gymnasiet, som nu 
underviser i matematik,” siger han. 

Han erkender dog, at det bliver svært at 
tiltrække ingeniører til at undervise i gym-
nasiet, når konjunkturerne vender, og le-
digheden i det private erhvervsliv falder.

I 2010 lavede Rektorforeningen en un-
dersøgelse i samarbejde med GL, Lederfor-
eningen for VUC og Danske Erhvervsskoler, 
der viste, at landets gymnasier på davæ-
rende tidspunkt manglede 100 fuldtidsan-

satte lærere i matematik og 75 lærere i fysik.  
Jens Boe Nielsen mener ikke, situationen 

er så slem i dag, men der er stadig mangel 
på lærere på visse skoler især i yderområ-
derne, og det sætter gang i kreative løs-
ninger. 

”Nogle gymnasier har ansat studerende 
og gymnasielærere, der ellers var gået på 
pension, for at lukke de værste huller,” 
siger Jens Boe Nielsen.

Ekstra timer
Ifølge Olav Lyndrup, formand for Matema-
tiklærerforeningen, tager ere lærere også 
ekstra timer for at afhjælpe lærermanglen, 
og pensionerede matematiklærere tager et 
matematikhold.

At matematiklærerne er specielt efter-
tragtede i disse år, skyldes ifølge Olav Lyn-
drup ere ting. 

”Reformen i 2005 med matematik C for 
alle elever, faste fagkombinationer med 
matematik B og mange videregående ud-
dannelsers krav om matematik B har be-
tydet, at der er langt ere elever, der tager 
matematik. Derudover betyder klasseloftet, 
at der er brug for yderligere lærere.”

Han mener, at manglen på matematik-
lærere ikke er løst lige med det samme.

”Vi kan måske holde trit i forhold til det 
antal, der går på pension og efterløn, men 
andre ydre forhold kan betyde, at der er 
behov for langt ere matematiklærere, som 
vi ikke kan se, hvor vi skal nde,” siger 
han. 

T
EKST: T

INA R
ASM

USSEN O
G JO

H
AN R

ASM
USSEN

5

Gym
nasieskolen  #3  2012



Obligatorisk  
antal A-niveau-fag

Hf 2

Hhx 4

Htx 3

Stx 4
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Minister vil ikke ændre omstridt  
bonusordning
Når gymnasieelever vælger et ekstra fag på A-niveau, belønnes de med at 
kunne gange deres samlede eksamensgennemsnit. Men strukturforskelle på 
skolerne gør det svært at belønne eleverne lige.

Børne- og undervisningsminister 
Christine Antorini (S) har ingen 
intention om at lave om i den 

omdiskuterede bonus-A-ordning, der 
belønner arbejdsomme elever med mu-
ligheden for at gange deres eksamens-
gennemsnit. Det på trods af, at både 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 
og Rektorforeningen ønsker bonusord-
ningen afska et.

”Hvis nogle partier i forligskredsen 
har ønske om det og forslag til hvordan, 
så tager vi selvfølgelig en drøftelse af 
det,” siger ministeren.

Det forslag kan være på vej. Ikke fra 
gymnasieforligskredsen men fra GL. 
Formand for GL’s uddannelsesudvalg 
Lis Vivi Fonnesbæk fortæller, at de al-
lerede har vendt problemerne med bo-
nus A i uddannelsesudvalget, og at det 
er en sag, de vil gå videre med.

”Jeg mener, ordningen skal afskaf-
fes,” siger hun.

Lis Vivi Fonnesbæk synes, det er en 
n ide at motivere eleverne til at yde 

en ekstra indsats, men at systemet ikke 
er skruet rigtig sammen, som det er nu.

Formand for de almene gymnasiers 
rektorer Jens Boe Nielsen er enig med 
GL i, at den såkaldte bonus A skal af-
ska es. Han mener, at ordningen som 

et minimum skal laves om, så bonussen 
først udløses ved det femte eller sjette 
A-fag.

Forskel uddannelserne imellem
Htx-eleverne er dem, der oftest vælger 

t eller ere ekstra A-fag. Faktisk valgte 
73 procentpoint ere htx-elever at be-
nytte sig af bonus A, end det var til-
fældet på stx i 2011. Bonussen giver 
de ittige elever mulighed for at gange 
deres samlede eksamensgennemsnit 
med 1,03 ved ét ekstra A-fag og 1,06 
ved to ekstra A-fag. Det vil sige, at bo-
nus A forbedrer det samlede snit og 
muligheden for at komme ind på drøm-
mestudiet senere hen.

Formanden for Danske Erhvervssko-
lers gymnasieudvalg, der både dækker 
hhx og htx, Poul Søe Jeppesen, er po-
sitiv omkring bonus A, der trådte i kraft 
i 2008.

”Det er en god ide at give en gulerod 
til de stærke elever,” siger han.

Hans forklaring på, at så stor en pro-
centdel af eleverne på htx vælger bo-
nussen, er, at eleverne er meget bevid-
ste om deres muligheder for at forbedre 
deres samlede karaktergennemsnit. 
Samtidig er htx en uddannelse med 
mange obligatoriske B-niveau-fag som 

matematik, fysik og kemi. Fag, som det 
er mere naturligt at hæve til A-niveau 
i modsætning til de mange C-fag på stx.

Den forklaring er rektorformand Jens 
Boe Nielsen ikke enig i.

”Jeg synes, det er besynderligt, at 
elever på en uddannelse med tre A-fag 
kan gange deres snit, når de vælger 
det fjerde fag, sammenlignet med en 
uddannelse, der er født med re A-fag 
uden af få bonus for det fjerde. Det er 
da uretfærdigt,” siger han.

Med Jens Boe Nielsens forslag om at 
give bonus for femte og sjette A-fag bli-
ver det lettere at opnå bonus for stx-
eleverne. Htx-eleverne derimod har, 
allerede inden de vælger ét ekstra A-fag, 

ere undervisningstimer end på de an-
dre ungdomsuddannelser. På htx er der 
krav om 2.630 årlige undervisnings-
lektioner a 60 minutters varighed. På 
stx er kravet 2.470 lektioner. Det ser 
Jens Boe Nielsen ikke som en undskyld-
ning. Han foreslår, at de fag, hvor htx-
eleverne lægger mange timer, bliver 
omlagt til A-fag, så mulighederne for 
at opnå bonus A bliver lige for alle. Han 
understreger, at Rektorforeningen ikke 
har tradition for at blande sig i andre 
skoleformer. ”Men det er nødvendigt 
nu, hvor stx-eleverne bliver snydt. ” 

Andel med mindst ét bonus A

 2008 2009 2010 2011

Hf (inkl. 2-årig hf) 7,3 7,2 7,8 8,6

Hhx 39,9 41,5 40,7 44,7

Htx 88,3 87 85,8 87,7

Stx (inkl. studenterkursus) 12,9 13 12,4 15,2
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Novo Science Ambassadørerne er talentfulde universitetsstuderende, der 
beskæftiger sig med bioteknologi, medicin eller sundhed. De fortæller begejstret 

om forskningens verden og kan inspirere eleverne til at tage en videre uddannelse.

Læs mere om ordningen og bestil et gratis foredrag på www.formidling.dk/nsa

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der giver danskerne 
mulighed for at gå på opdagelse i en verden af viden - fra mad til medicin, fra dyr til 

dialekter, fra robotter til rumfart. Uddannelsesministeriet står bag Forskningens 
Døgn, som har eksisteret siden 2005. Festivalen afholdes den 19., 20. og 21. april 

2012 og henvender sig til alle, der er åbne for at blive underholdt og lære nyt. 
Se programmet på www.forsk.dk

Få besøg af en Science Ambassadør under
Forskningens Døgn den 19., 20. og 21. april 2012

Skal dine elever
inspireres til studievalg?
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Hvordan kan det undre, at det er svært at fastholde 
kvalitet, når man belønner kvantitet? 
Tidligere gymnasielærer Marie Krarup (DF) i et debatindlæg i Berlingske. Om gymnasiernes fokus på 

at få så mange elever igennem systemet så effektivt som muligt.

EKSTRAUNDERVISNING PÅ NETTET

MERE GOOGLE  
TIL EKSAMEN

Ministeriet for Børn 

og Undervisning øger antallet af fag 

i de gymnasiale uddannelser, hvor 

eleverne kan få adgang til internettet 

ved skriftlig eksamen. ”Vi skal sikre, i 

det omfang det er muligt, at vilkårene 

til eksamen ligner de vilkår, som 

eleverne har til daglig,” siger børne- 

og undervisningsminister Christine 

Antorini (S). Ministeriet vil nu udvikle 

nye eksamensopgaver i flere fag 

på A-niveau, som skal være klar til 

interneteksamen i maj 2014.

Man siger, at gode råd er dyre, men det er ikke til-

fældet på en række gymnasielærer-bloggs, hvor rå-

dene er ganske gratis. Besøg for eksempel kortlink.

dk/ag25, hvor du finder inspiration til forberedelse, 

undervisning og til, hvordan du undgår, at eleverne 

afleverer opgaver, der er hentet på nettet. Et af rå-

dene går på at give eleverne en dårlig oversættelse 

fra Google Translate og så bede dem om at rette 

fejlene, så oversættelsen bliver perfekt. 

På restudy.dk findes 

mere end 500 undervis-

ningsvideoer fordelt på 12 forskellige fag. Videoerne fungerer som supplering til den under-

visning, eleverne får i gymnasiet. De kan bruges både ved lektielæsning og som forberedelse 

til eksamen. Filmene er optaget i et studie, hvor en lærer og en gruppe elever gennemgår et 

emne inden for bekendtgørelsernes rammer. Gennemgangen klippes sammen til en ti-minut-

ters-video, så brugerne får en hurtig opdatering på emnet. 

GYMNASIELÆRERE 
BLOGGER

FEM ÅR UDEN LØNSTIGNINGER
Erik Jylling, formand for Akademiker-

nes Centralorganisation (AC), som 

Gymnasieskolernes Lærerforening er 

en del af, er på vegne af sine 209.000 

medlemmer parat til at sige nej til 

lønstigninger i fem år. Det skriver Jyl-

lands-Posten. ”Jeg kan godt forestille 

mig, at vi laver en aftale om en femårig 

overenskomst næste gang, og at vi så 

aftaler en nulløsning på lønnen,” siger 

han. Når inflationen regnes med, vil en 

nulløsning på lønnen, ifølge avisen, reelt 

betyde reallønstilbagegang.
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90procent af de elever, der gik ud af 9. klasse i 2010,  

forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det  

er en stigning på næsten tre procentpoint siden 2009.

VM I DEBAT World Schools Debating Championships er det årlige verdens-

mesterskab for unge debattører. I år deltog Danmark for første 

gang, repræsenteret af fire elever fra Sankt Annæ Gymnasium i København.  

Det danske hold fik en placering som nummer 41 ud af et felt på 48 lande. Mesterskabet 

afholdes hvert år i et nyt land, denne gang i Cape Town i Sydafrika. Alle deltagere debat-

terer på engelsk ud fra emner, de ikke kender på forhånd. Først en time før debatstart 

får de udleveret emnet og oplysninger om, hvorvidt de skal være for eller imod. 

Elever fra Maribo Gymnasium får 

indblik i, hvordan det politiske system 

i regionerne fungerer, ved at spille 

rollespil. Politikerne i regionsrådet 

er for en dag skiftet ud med gym-

nasieelever, der skal blive enige om 

besparelser på sundhedsområdet og 

på den måde opleve, hvad det vil sige 

at være regionspolitiker. Det skriver 

folketidende.dk.

Skal vi fyre op for atomkraften eller satse på solceller? Viser 

vind virkelig vejen, og er det en god idé med bilfrie søndage? 

Er det bedre at købe gas fra Rusland end at få elektricitet fra 

Norge? Spørgsmålene er mange, og i energispillet Energi 2030 

er det eleverne, der tager beslutningerne og får muligheden 

for at ændre på fremtidens energiforbrug og energikilder. 

Energi 2030 kan spilles på Geologisk Museum i København. 

Læs mere, og book et besøg på kortlink.dk/agn3.

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning

PISA: DANMARK HOLDER NIVEAU
Danmark nærmer sig Sverige i ny PISA-rapport. Rapporten sætter fokus på 

læsning og viser en ny rangorden blandt de 15-åriges læsefærdigheder i de 

nordiske lande. Finland og Sverige er gået tilbage fra 2006 til 2009, Danmark 

har holdt niveauet, men er blevet overhalet indenom af de to højdespringere 

Norge og Island. Det skyldes ifølge professor Niels Egelund fra Aarhus 

Universitet, der er projektleder på rapporten, at der i Norge og Island er 

satset massivt på at løfte elevernes læseniveau. Helt i bund ligger Færø-

erne med et resultat langt under det nordiske gennemsnit.

ENERGISPIL OM FREMTIDEN

ELEVER  
LEGER  
POLITIKERE
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TEMA
GENERATIONS- 
SKIFTE

NADIA AMMITZBØLL, 

UNDERVISER I KEMI

28 ÅR
BENT DAUGAARD, 

UNDERVISER I 
 DANSK, PSYKOLOGI  

OG MEDIEFAG

63 ÅR

Gym
nasieskolen  #3  2012

10



P  å Rungsted Gymnasium er der fuldt 
drøn på generationsskiftet. I lighed 
med landets øvrige gymnasier har 
man sagt farvel til en stor gruppe 

ældre lærere, der er gået på efterløn eller 
pension, og goddag til en masse nye unge 
ansigter. Omkring halvdelen af skolens 75 
nuværende lærere er blevet ansat inden for 
de sidste tre år. 

Men selvom udskiftningen har været mar-
kant og er foregået på relativt kort tid, er 
både nye og gamle lærere enige om, at den 
er sket uden problemer. Resultatet er ikke 
blevet et lærerværelse delt i to lejre, men 
derimod én samlet lærergruppe med en stor 
lyst til at dele viden, erfaringer og nye ideer 
med hinanden.  

En af de erfarne lærere, der glæder sig over 
de mange nye unge kolleger, er Bent 
Daugaard. Han er 63 år og har været på gym-
nasiet siden 1979. 

”Det er meget berigende med forskellige 
aldersgrupper på lærerværelset. Skiftet er 
gået gnidningsfrit, og de unge er blevet nt 
integreret fagligt,” siger Bent Daugaard, der 
underviser i dansk, psykologi og mediefag. 

Han synes, at samspillet mellem de to ge-
nerationer fungerer rigtig godt. Og videns-
delingen går begge veje, understreger han.   

”Som ældre lærer er det sundt at se faglige 
problemstillinger med nye unge øjne. Om-
vendt kan man mærke, at de unge er interes-
serede i at hive erfaringer ud af os gamle i 
forhold til, hvad der virker og ikke virker,” 
siger Bent Daugaard.  

Bo Hilsted, der underviser i engelsk og 
religion og er tillidsrepræsentant, er enig i, 

at den store udskiftning er forløbet godt. Med 
sine 62 år er han også en af de erfarne på 
skolen og har ligesom Bent Daugaard været 
ansat siden 1979.  

Men når en stor gruppe lærere med mange 
års erfaring forsvinder på få år, er det klart, 
at der opstår nogle huller, erkender han.    

”Der forsvinder noget faglig erfaring. Dels 
er universitetsuddannelserne nogle andre i 
dag, dels har de unge naturligt nok ikke den 
faglige vægt, man har, når man har undervist 
i mange år. Og de huller skal andre så forsøge 
at fylde,” siger Bo Hilsted. 

Stor lyst til at dele viden
For Bent Daugaard, der arbejder i team med 

ere af de unge, er det tydeligt, at lysten til 
at dele undervisningsforløb, materialer og 
gode idéer er en af de største forskelle mel-
lem unge og ældre lærere.     

”Det er de nye generationer af lærere me-
get mere interesserede i. Vi andre har været 
mere vant til at lukke døren og køre vores 
egne forløb,” siger han.  

I forhold til selve måden at undervise på 
oplever han ikke den store forskel. Han tror 
dog, at de unge er bedre til at fange både de 
dygtigste og de svageste elever.   

”Det er mit indtryk, at de unge er bedre 
til at lave di erentieret undervisning. Jeg har 
en tendens til at synes, at de mest spændende 
elever er dem, som smider bolden tilbage til 
mig. Men dermed får jeg koblet andre af,” 
siger Bent Daugaard.   

Både han og Bo Hilsted mener, at kravet 
om teamarbejde og tværfaglige forløb, der 
er kommet med gymnasiereformen, er med 

På Rungsted Gymnasium er halvdelen af lærerne ansat inden 
for de sidste tre år. Det store rykind af unge og uerfarne under-
visere har skabt et godt samspil mellem generationerne på 
lærerværelset. Og videns delingen går begge veje.  

NYT LIV PÅ  
LÆRER VÆRELSET
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til hurtigt at ryste unge og ældre lærere 
sammen.  

”Det gør, at man helt automatisk kom-
mer til at snakke meget mere sammen på 
kryds og tværs af faggrupperne, og det er 
positivt. Tidligere var lærerværelset mere 
opdelt,” siger Bo Hilsted.  

Ud over teamarbejdet er skolens men-
torordning den allervigtigste brik, når det 
gælder om at integrere de unge med de 
ældre og få ført skolens faglige kultur og 
regler videre.  

”Hvad tillader man i forhold til eleverne? 
Hvordan agerer man over for forældrene? 
Hvordan tackler man uforskammede ele-
ver? I forhold til den slags ting har vi nogle 
retningslinjer, som vi nu skal sørge for 
kører videre. Nogle af dem vil måske blive 
udfordret, og nye regler vil opstå,” lyder 
det fra tillidsrepræsentanten. 

Mentorordningen og samarbejdet i fag-
grupper og team er også med til at vide-
reføre sociale traditioner som fester, jule- 

og sommerfrokoster og frivillig idræt om 
eftermiddagen. På det punkt er det tyde-
ligt, at de unge lærere for alvor er rykket 
ind på det nordsjællandske gymnasium.  

”De unge har lavet en lounge i kælde-
ren, hvor man kan slutte ugen af med en 
øl og lidt snak, og fredagsfodbolden har 
de næsten overtaget. Vi gamle har nu kun 
tipsklubben for os selv,” siger Bo Hilsted 
og griner. 

Ingen opsplitning
Også de unge oplever en positiv stemning 
på lærerværelset. 28-årige Nadia Ammitz-
bøll og 35-årige Jacob Hermansen har 
undervist på gymnasiet siden 1. august 
2011 og synes begge, at der er blevet taget 
godt imod dem. De nyder at kunne trække 
på de erfarne læreres viden og mærker 
ingen opsplitning mellem ældre og nye 
lærere.

”Alle deler gerne ud af deres erfaringer. 
Jeg oplever ikke, at lærerkollegiet er opdelt 

på nogen måde. Og fordommen om, at æl-
dre lærere hænger fast i deres egne pæda-
gogiske principper og ikke er åbne over 
for at prøve nye ting, holder ikke. Den 
holdning har jeg i hvert fald slet ikke mødt 
her,” fortæller Nadia Ammitzbøll, der un-
derviser i kemi og er i pædagogikum.  

Som et godt eksempel på, at de ældre 
lærere stadig har lyst til at få nye udfor-
dringer, nævner hun skolens nye iPad-
klasser. 

”Det er både unge og ældre lærere, der 
er involveret i dem,” påpeger hun.   

Også Jacob Hermansen, der underviser 
i historie og idræt, har allerede fået masser 
af tips og inspiration fra de erfarne lærere. 
Også uden direkte at skulle bede om det.     

”Jeg taler lige så meget med mine ældre 
kolleger som med de jævnaldrende. Fak-
tisk tænker jeg ikke så meget over det med 
alder, for de ældre er meget interesserede 
i at lære nye ting. Det har jeg især oplevet 
i idræt.” 
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 Jeg taler lige så meget 
med mine ældre kolleger  

som med de jævnaldrende.
Jacob Hermansen, 35 år,  

underviser i historie og idræt
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 Skiftet er gået 
gnidningsfrit, og de 

integreret fagligt.
Bent Daugaard, 63 år,  
underviser i dansk,  

psykologi og mediefag
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Mange unge lærere giver en helt 
anden dynamik, siger Mogens  

Hansen, rektor på Rungsted  
Gymnasium. Han glæder sig over, 

at det nu er de unges pædagogiske 
idéer, som præger skolen.   

M  an mister noget, men vinder meget, 
meget mere. 

Sådan siger rektor Mogens Hansen 
om den store udskiftning i lærersta-

ben på Rungsted Gymnasium, der er sket i løbet 
af de sidste tre år og har givet gennemsnitsalde-
ren på lærerværelset et gevaldigt gok nedad.   

Det store rykind af nye unge lærere skyldes, at 
en stor gruppe ældre lærere er gået på pension. 
Samtidig har skolen oplevet en stigning i antallet 
af elever og har derfor oprettet ere klasser.  

”Selvom det er dygtige medarbejdere, er det 
ikke sundt for nogen arbejdsplads, at det stort set 
er de samme mennesker, der driver butikken i 25 
år,” siger Mogens Hansen.  

Selvfølgelig mister en skole en enorm faglig 

REKTOR:  
DE UNGE  
SÆTTER  

PÆDAGOGISK  
DAGSORDEN
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Han har lært de andre idrætslærere ag-
football, der er en slags amerikansk fod-
bold, og skal også snart introducere dem 
for en ny dans.  

”Jeg synes ikke, det er svært at komme 
igennem med nye idéer,” siger Jacob Her-
mansen. 

I frokostpausen sætter de sig ofte sam-
men med nogle af de andre unge, men 
madpakken bliver lige så tit spist i selskab 
med faggruppekolleger.  

”Og er man i gang med et forløb i almen 
studieforberedelse, så er det ens team, man 
typisk sidder sammen med,” fortæller Jacob 
Hermansen. 

De to unge gymnasielærere mener ikke, 
at generationerne ser forskelligt på selve 
lærerjobbet.

”Enten brænder man for at være lærer, 
eller også ser man det bare som et job. 
Men det er ikke alderen, der afgør, om 
man er den ene eller anden type,” siger 
Nadia Ammitzbøll. 

 Jeg oplever ikke,  
at lærerkollegiet er 

opdelt på nogen måde.
Nadia Ammitzbøll, 28 år,  

underviser i kemi
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G  ennemsnitsalderen på 
lærerværelset i gymna-
sierne styrtdykker i 
disse år. I de seneste tre 

år er der blevet ansat cirka 1.000 
nye lærere om året på gymnasie-
skolerne, og samtidig har store 
årgange indløst efterlønsbeviset 
eller er gået på pension. Genera-
tionsskiftet vil i stor skala fort-
sætte i de kommende år, da an-
tallet af gymnasielærere i 60’erne 
topper netop nu.

Generationsskiftet vil på mange 
måder ændre gymnasiet, og ud-
viklingen er allerede godt i gang, 
mener Ulrik Lyng Vestergaard, 
som er 32 år og nyvalgt medlem 
af GL’s hovedbestyrelse.

”Jeg tror, gymnasierne vil se 
markant anderledes ud om 10 
år. Vores generation vil bidrage 

til, at moderne teknologi bliver 
fuldt integreret i undervisnin-
gen. Vi kommer væk fra tavle-
undervisningen og vil i endnu 
højere grad bruge interaktive 
platforme, tablets og så videre. 
Gymnasierne har stået lidt stille 
på de områder, men nu vil det 
komme,” siger Ulrik Lyng Vester-
gaard, som underviser i biologi, 
kemi og bioteknologi på Rød-
kilde Gymnasium i Vejle.

Her er cirka 50 procent af læ-
rerne ansat inden for de sidste 

re år.
Store grupper af unge nye læ-

rere betyder også, at ”plejer” 
lider sin stille død på mange 
skoler, mener Ulrik Lyng Vester-
gaard.

”Vi stiller spørgsmål til det 
meste af det, som foregår. Det 

erfaring og indsigt, når man på relativt kort 
tid vinker farvel til rutinerede lærere. Men 
gevinsten er langt større end tabet, fastslår 
han. 

”Der opstår en helt anden stemning og 
dynamik. De unge kommer med nye faglige 
input, og gamle mønstre og vaner bliver 
brudt,” fortæller Mogens Hansen. 

Rungstedrektoren oplever, at det nu i høj 
grad er de unge lærere, der sætter den pæ-
dagogiske dagsorden på gymnasiet.  

”De unge har ikke kendt gymnasiet, som 
det var før gymnasiereformen, og de gider 
ikke høre på diskussioner om, hvordan ver-
den så ud tidligere. Reformen er deres afsæt. 
Det er gymnasiet, som det ser ud i dag, de 
kender, og som de går ind og præger, og det 
er enormt positivt. Diskussionerne om refor-
men, som vi havde tidligere, er forstummet,” 
siger Mogens Hansen, der også glæder sig 
over, hvor gode de unge er til at dele viden 
med deres kolleger.    

På Rungsted Gymnasium har man ligesom 
på mange andre gymnasier en mentorord-
ning, der gør, at alle nye lærere får en erfa-
ren lærer at trække på. Ordningen har kørt 
i ere år, men det er først nu, at kravene til 
mentorerne er præciseret og skrevet ned. Det 
er en god måde at få ført faglig viden og 
erfaringer videre på, mener Mogens Hansen. 

Han går op i at 
være meget synlig 
over for nye lærere 
og tager blandt an-
det altid en sam-
tale med alle ny-
ansatte inden for 
de første re-fem 
måneder. Tilbage-
meldingerne har 
vist, at de nye ge-
nerelt er meget til-

fredse med den måde, skolen har modtaget 
dem på. Og sidste års medarbejderudviklings-
samtaler, hvor ledelsen havde valgt at tage 
generationsskiftet op som tema, viste, at 
størstedelen af de ældre lærere også er glade. 
De synes, at de unge lærere er en gevinst 
både fagligt og socialt. 

Mogens Hansen erkender, at det er en ud-
fordring at tilgodese begge grupper.  

”Det handler om at få skabt nogle struk-
turer, der gør, at generationerne mødes. Det 
er blandt andet det, mentorordningen gør. 
Jeg forsøger ikke at glemme de ældre lærere, 
men der kan godt være nogle af dem, der vil 
sige, at jeg ofte tager de unges parti. ”

 Det er ikke sundt for 
nogen arbejdsplads, at  

det stort set er de samme 
mennesker, der driver 

butikken i 25 år.
Mogens Hansen, rektor,  

Rungsted Gymnasium
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DET STORE     
GENERATIONS-
SKIFTE
De unge lærere strømmer i  disse år ind på 
gymnasie skolerne, samtidig med at mange 
af de ældste lærere går på pension. Genera-
tionsskiftet vil ændre gymnasiet markant i 
løbet af nogle år, mener en repræsentant for 
den nye generation. Ny forskning viser,  
at unge lærere har en anden faglig tilgang  
til undervising end de ældre lærere.
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ALDERSFORDELING AF GL’S MEDLEMMER

36  procent af lærerne  
er under 40 år

43  procent af lærerne 
er 50 år eller ældre

20  procent af  
lærerne er 60 år eller ældre
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kan næsten virke for voldsomt 
for mange af de erfarne lærere, 
at vi stiller spørgsmål om mange 
ting, som de tager for givet, men 
som er nye for os.” 

Han understreger dog, at han 
har stor respekt for de ældste 
lærere.

”Vi unge lærere kunne slet 
ikke undervise uden dem, vi stil-
ler dem masser af spørgsmål, og 
de fungerer som mentorer for os, 
for eksempel i forhold til at 
tackle eleverne. Omvendt tror 
jeg også, at mange af de ældre 
lærere synes, det er fedt med nyt 
liv på skolen,” siger Ulrik Lyng 
Vestergaard.

En anden tendens, som han 
forudsiger, er, at den nye gene-
ration af lærere hurtigere skifter 
job, og ere vil helt forlade sek-
toren.

”Jeg tror, at mange unge vil 
stille større krav til ledelsen for 
eksempel om, at rammerne er i 
orden, at de får sparring af ledel-
sen, og at ledelsen har et per-
spektiv med de nye lærere. Hvis 
ledelsen ikke er i stand til at løfte 
de krav, tror jeg i højere grad, at 
de nye lærere vil nde et nyt job,” 
siger Ulrik Lyng Vestergaard.

Litteratur på den unge 
måde
Ny forskning viser, at de nye læ-
reres tilgang til didaktik og fag-
lighed er anderledes end de æl-
dre læreres. Peter Kaspersen er 
lektor emeritus og tilknyttet SDU 
og har været med til at lave et 
fællesnordisk forskningsprojekt 
i Danmark, Sverige og Norge, 
hvor 26 lærere har skrevet un-
dervisningsdagbog og er blevet 

interviewet. Det skal dog under-
streges, at det kun er lærere i 
fagene dansk, svensk og norsk, 
som har deltaget i projektet. 

Peter Kaspersen mener, at pro-
jektet viser nogle klare forskelle 
på generationerne.

”De ældre dansklærere er me-
get fagligt orienterede, mens de 
unge er mere bevidste om didak-
tik og den pædagogiske tilgang. 
De ældre lærere har en meget 
stor sikkerhed inden for det lit-
teraturfaglige, og mange mener, 
at sto et i sig selv må være in-
teressant for eleverne. De unge 
har en mere pragmatisk tilgang 
til faget og udfolder en stor di-
daktisk fantasi med forskellige 
undervisningsformer for at fange 
eleverne,” siger Peter Kaspersen.

Han nævner, at de unge læ-
rere er bedre til at inddrage nye 

medier i undervisningen. De 
bruger i højere grad internettet, 
elektroniske tavler og involverer 
eleverne i fælles opgaver, hvor 
de skal skrive artikler, lave Po-
werPoint-præsentationer eller 
a evere en opgave som podcast.

Peter Kaspersen mener, at de 
ældre lærere forsøger at enga-
gere eleverne og forsøger at 
smitte dem med deres egen store 
interesse for litteraturen – det 
lykkes med større og mindre 
held, da de færreste af eleverne 
interesserer sig for litteratur.

”De unge lærere, som også er 
interesserede i litteratur, indser, 
at de bliver nødt til at gribe un-
dervisningen an på en anden 
måde for at fange elevernes inte-
resse. De bliver mere bevidste 
om, hvordan eleverne lærer om 
litteratur, og udvikler nærmest 
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spørgsmål til professor,  
centerleder Camilla Sløk, 
Center for skoleledelse,  

Copenhagen Business School.

Hvad skal man tænke på som ledelse, når man får 
mange nye unge lærere på kort tid?
”Det kommer an på, hvad man vil med organisationen. 
Hvis den er, som den skal være, skal man sørge for, at de 
bliver en del af den. Ønsker man forandringer, men har 
mange gamle lærere, der er svære at ytte, kan man 
bruge de nye unge lærere strategisk til at rykke organisa-
tionen i den retning, man gerne vil.”

Hvad skal man som ledelse undgå at gøre?
”Mange gymnasierektorer og andre uddannelsesledere er 
bange for at tale ned til deres medarbejdere. De tænker, 
at det er kloge og oplyste mennesker, og de vil gerne re-
spektere deres faglige og professionelle autonomi. Så de 
lader være med tydeligt at melde ud, hvad det er for en 
politisk kontekst, gymnasierne be nder sig i nu, hvor der 
er selveje. Men det er totalt misforstået. Som ledelse er 
man nødt til at melde klart ud, hvordan man ser den tid, 
man er i, og hvad man forventer.”

Hvordan undgår man, at et generationsskifte splitter 
lærerværelset i to lejre?
”Man skal gøre det tydeligt, at alle repræsenterer en 
værdi. Man skal få de gamle lærere til at forstå, at de har 
en faglig viden og erfaring, der skaber en sammenhæng 
mellem fortid, nutid og fremtid. Men også, at de kan lære 
noget af de unge, som jo blandt andet kommer med nye 
ideer til, hvordan man fagligt fanger elevernes interesse. ”
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en ny professionalisme,” siger 
Peter Kaspersen.

Han mener, at det kendetegner 
de ældre dansklærere, at de har 
en meget stor sikkerhed på 
grund af deres store viden om 
det danskfaglige. De unge har 
mere fokus på didaktik, men de 
har ikke den samme sikkerhed.

”De unge lærere er meget op-
ndsomme didaktisk. Deres vi-

den om didaktik bygger mest på 
konkrete erfaringer, derimod er 
deres sammenhængende og teo-
retisk baserede viden ikke så 
stor,” siger Peter Kaspersen.

Længere personalefester
På Næstved Gymnasium og HF, 
hvor 140 lærere arbejder, har 
rektor Susanne Stubgaard taget 
imod 60 nye lærere i løbet af de 
sidste tre år. Mange er unge, men 
hun har også været bevidst om 
ikke kun at ansætte unge nyud-
dannede, men i stedet skabe en 
bred alderspro l. Gennemsnits-
alderen har dog taget et pænt 
spring nedad, og en ny genera-
tion af lærere er kommet ind på 
skolen. Personalefesterne varer 
bogstaveligt talt længere i dag 
end for 10 år siden.

”De unge lærere er lige så for-
skellige som alle andre. De unge 
har dog det tilfælles, at de efter-
spørger at arbejde mere sammen 
i forløb og være fælles om opga-
ver. De oplever det som en stor 
fordel at arbejde sammen, og det 
er meget naturligt for dem,” siger 
hun.

Mange nye lærere udfordrer 
også organisationen.

”De spørger til, om vi ikke kan 
gøre tingene anderledes. Det er 
sundt med nye input og ny dy-
namik, og vi sørger for, at deres 
ideer bliver inddraget på skolen 
fra starten,” siger Susanne Stub-
gaard.

Kritiske spørgsmål
Formand for Gymnasieskolernes 
Rektorforening Jens Boe Nielsen 
mener, at det ofte er en god salt-
vandsindsprøjtning, når nye læ-
rere bliver ansat, og de erfarne 
lærere skal italesætte deres ar-
bejde og guide dem ind i kultu-
ren på skolen. 

”Det er ikke altid, at de nye 
bare lige falder til patten og gør, 
som de ældre siger. De stiller kri-
tiske spørgsmål til rutinerne og 
har deres egne ideer. På den 
måde opstår der en god veksel-
virkning. Jeg tror, at mange af de 
ældre lærere godt kan lide at 
blive udfordret af nye synspunk-
ter,” siger Jens Boe Nielsen.

Mens de unge kommer med 
nye ideer, så har de ældste lærere 
mange andre kvaliteter, mener 
Jens Boe Nielsen.

”Jeg er stor tilhænger af erfa-
ring. Erfarne lærere er driftssikre. 
De har ikke børn, der bliver syge, 
og skal ikke på barselsorlov. Det 
er nt, at de unge skal det. Men 
man må bare sige, at de ældre 
lærere er mere erfarne og drifts-
sikre, så på den måde har de en 
stor værdi,” siger han. 

Lærere på 62 år eller derover (Udvalgte fag)

172 fysiklærere
430 dansklærere
238 matematiklærere
Kilde: Gymnasieskolernes Lærerforening
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GL MENER

Betyder GL noget for mig? Hvad kan jeg 
få ud af GL? Er det ikke bare Gamle 
Læreres klub? Det er relevante spørgs-
mål, som mange nye lærere stiller de-

res tillidsrepræsentant i disse år. I takt med at 
lærerværelserne skifter hårfarve, skal GL også 
følge med – eller allerhelst gå 
forrest. GL er og skal være for 
alle gymnasielærere.

GL er på mange måder en 
traditionel fagforening. Vi tager 
professionen alvorligt, og derfor 
arbejder vi for, at gymnasieud-
dannelserne er af høj kvalitet 
og har et godt image. Vi tror, at 
det er afgørende, at gymnasie-
uddannelserne har et godt un-
dervisnings- og arbejdsmiljø, 
for at de bedste studenter kan 
skabes. Og så arbejder vi natur-
ligvis for, at alle medlemmer har gode løn- og 
ansættelsesvilkår. Samtidig er vi og vil vi være 
lærernes professionelle sparring i forhold til 
jobbet som gymnasielærer. Og vores medlems-
undersøgelser viser da også, at medlemmer, 
der har haft brug for støtte fra GL’s sekretariat, 
er meget tilfredse.

Kontante fordele
Jeg bliver tit spurgt om, hvorfor vi ikke har 
billige forsikringer eller andre gode tilbud til 
medlemmerne. Men det har vi; vi har nok bare 
ikke ment, at det var så vigtigt at reklamere 
med. Som medlem af GL kan du tegne din for-
sikring i Lærerstandens Brandforsikring, som 
er et af landets absolut billigste forsikrings-
selskaber, hvis ikke det er det billigste. Fra 1. 
august 2012 bliver årskontingentet til GL sat 
ned med 1.000 kroner takket være alle jer, der 
netop har deltaget i urafstemningen. Samtidig 
bliver det billigere for nyuddannede at melde 
sig ind. 800 kroner vil dimittender spare det 
første år.

For nylig kørte overskrifterne i medierne en 
hel weekend, at nu indfører HK Kommunal som 
den første fagforening herhjemme en støtte til 
medlemmer, hvis de bliver arbejdsløse. 4.000 
kroner om måneden i et halvt år. I GL har vi 
faktisk haft en sådan ordning i årevis: Et fast-

ansat medlem, der bliver uforskyldt ledig, kan 
få 5.000 kroner om måneden i et år.

Desværre har vi en del lærere, som er vikar-
ansatte. Sidste år k vi ændret 40 vikarers 
ansættelsesforhold, så de blev fastansat, men 
der er fortsat for mange, som først ansættes 

som vikarer, før de får et fast 
job. Det arbejder vi fortsat på 
at få gjort noget ved. 

De vikarer, som ansættes 
i deltidsstillinger, har en lav 
indkomst. For at sikre del-
tidsansatte vikarer økonomi-
ske muligheder for kompe-
tenceudvikling giver GL op 
til 6.000 kroner om året til 
hjælp til efteruddannelse, og 
hvis der er behov for et eks-
tra sidefag for at blive fast-
ansat, støtter GL med op til 

10.000 kroner om året i to år.
Se GL’s øvrige medlemstilbud på www.gl.org, 

for eksempel at GL giver 10.000 kroner til med-
lemsarrangementer, hvis I selv arrangerer 
dem.

Det er vigtigt for GL at have en god dia-
log med alle medlemmer – og især med 
alle de nye medlemmer, så vi fortsat får 
udviklet GL. Kom med input på facebook.
com/Gymnasielaerer.  

Gorm Leschly,  
GL’s formand

Hvad gør GL godt for?

I takt med  
at lærerværelserne 
skifter hårfarve,  
skal GL også følge 
med – eller allerhelst 
gå forrest. GL er og 
skal være for alle 
gymnasielærere.
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GYMNASIELIV

DET KOLDE GYS 

Hun hopper i Øresunds 

bølger året rundt. Tre 

gange om ugen. Og  

helst når solen står op.   

”Det giver et fantastisk 

kick. Jeg bliver klar i 

hjernen og fyldt af glæde 

og overskud,” siger Irma 

Kobæk, der er pædago-

gisk leder på Roskilde 

Katedralskole.
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Øresundslærere til fælles kamp  
mod frafald
Umiddelbart virker de danske og svenske ungdomsuddannelser forskellige. 
Men i forhold til at fastholde de unge i uddannelserne kan lærerne på begge 
sider af Sundet lære af og inspirere hinanden.

Vidensdeling og ere metoder til at forebygge 
frafald på ungdomsuddannelserne. Det er må-
let for det dansk-svenske projekt Preventing 

Dropout, som Videnscenter om fastholdelse og frafald 
(VOFF) og Malmø Stad har startet op. Seks gymnasier 
fra hovedstadsområdet deltager med malmøske gym-
nasier. Rektor på Høje-Taastrup Gymnasium er be-
gejstret for at være med i projektet.

”Her tager vi udgangspunkt i lærernes erfaringer 
fra hverdagen og bringer dem sammen med forskerne. 

Forskningen bliver skabt og 
brugt i praksis i stedet for at 
blive lagt hen på en hylde,” 
siger Mogens Andersen, der 
også er formand for projektets 
styregruppe.  

Det er således praktikerne, 
lærerne, der formulerer et 
problemfelt, som de sammen 
med forskerne ser nærmere 
på.

Projektet fokuserer på fem 
temaer: sproglig udvikling, 

elevtrivsel, inkluderende undervisning, fremtidens 
vejledning og ledelse. Hvert tema har et netværk af 
svenske og danske forskere og lærere tilknyttet. De 
mødes til vidensdeling, afprøvning og re eksion med 
henblik på sammen at nde frem til nogle redskaber 
og metoder, som kan forebygge frafald. 

To sider af samme sag
”Danmark og Sverige har hver deres forcer i forhold 
til fastholdelse. Derfor er det oplagt at føre viden over 
landegrænserne og lære af hinanden,” siger Anna 
Dahlquist, projektleder på Videnscenter om fasthol-
delse og frafald (VOFF).

Sverige har store erfaringer med at arbejde med 

individuelle programmer for de unge på ungdomsud-
dannelserne. Til gengæld kan svenskerne nok blive 
inspireret af de danske læreres mange erfaringer med 
at arbejde med inkluderende undervisning, coaching 
og elevtrivsel,” fortæller Anna Dahlquist.     

Selvom uddannelsessystemerne er bygget forskel-
ligt op i de to lande, er det lidt de samme problema-
tikker, som gymnasielærerne arbejder med, fortæller 
Mogens Andersen. For eksempel har både Malmø og 
København en del tosprogede elever, der dropper ud 
af en ungdomsuddannelse, fordi de mangler de sprog-
lige kompetencer til at gennemføre uddannelsen. I 
gruppen, der arbejder med sproglig udvikling, er de 
blandt andet ved at teste Cd-Ord, som er et læse- og 
skrivestøttende værktøj.

”Vi håber, at det vil vise sig, at værktøjet kan være 
en måde, hvorpå vi kan hjælpe de elever, der har lidt 
sværere ved at skrive eller læse, så de bedre kan 
gennemføre en uddannelse,” siger Anna Dahlquist. 

”Vi sprogscreener jo alle. Men kan vi nde en bedre 
måde at bruge screeningen på, samtidig med at vi 
får nogle it-redskaber, der støtter de sprogligt svagere 
elever, så kan vi hjælpe ere igennem en ungdoms-
uddannelse,” siger Mogens Andersen.

En anden gruppe ser på sport og sundheds positive 
indvirkning på elevers trivsel. Og en tredje gruppe 
undersøger lektiefrie klasser. 

”Det giver god mening, at vi re ekterer på tværs. 
Vi drøfter også, hvilke kompetencer de unge har brug 
for i en globaliseret verden. Og frem for alt hvordan 
vi på ungdomsuddannelserne hjælper de unge til at 
opnå dem,” siger Mogens Andersen. 

Projektet er støttet af Region Hovedstaden og EU-
programmet Interreg IVA og kører frem til 2014. På 
webplatformen preventingdropout.com kan man lø-
bende følge med i lærernes erfaringer og projektets 
resultater. 

Her tager vi 

udgangspunkt i  

lærernes erfaringer  

fra hverdagen og  

bringer dem sammen  

med forskerne. 

Mogens Andersen, rektor,  

Høje-Taastrup Gymnasium
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KRYDSTOGT TIL NORGES FANTASTISKE NATURSCENERIER 8 DAGE
Afrejse 2012: 15.7

Prisen inkluderer: 7 nætters krydstogt med MSC Poesia Alle måltider i 
hoved- eller buffet restaurant Shows og underholdning ombord samt stort 
udvalg af aktiviteter Halvdags udflugt til Dalsnibba i Geiranger

Almindelig kaffe og te fra automater Dansk rejseleder

Tag med Team Benns på et fantastisk krydstogt til Norges fabelagtige 
naturscenerier. Turen tager jer direkte fra København op langs den majestætiske 
norske kyst med de knejsende bjergtinder, de dybe, smukke fjorde og de maleriske 
byer. Turen tager jer helt op til den enestående Geiranger fjord, som er kåret som 
et af verdens absolut smukkeste steder. De smukke naturscenerier krydres med 
byoplevelser i Stavanger, Bergen, Oslo og Kiel. Alle herligheder kan opleves fra første parket 
ombord på det dejlige skib MSC Poesia.

Rejsen dag for dag:
Dag 1:  Afrejse København
Dag 2:  Oslo

Dag 3:  Stavanger
Dag 4:  Bergen

Dag 5:  Geiranger
Dag 6:  På havet

Dag 7:  Kiel
Dag 8:  Ankomst København

REJSEKODE: GS

 Læserrejser 

     
i sa

marbejde medGy
mna

sies
kole

n

Din personlige rejse 
begynder på 
Team-benns.com

Kontakt Britta
Tlf: 65 65 65 64
cruise@team-benns.com

De Norske Fjorde

5.998,-
p.p. i delt

indv. kahyt

SUPERPRIS

med dansk

rejseleder

fra kr. 
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De podcast, eleverne  
 

 
som den skriftlige besvarelse har.  

Sissel Worm Glass, lærer, Sønderborg Statsskole

VI SKAL 
TAGE 
VARE PÅ 
SKRIFT- 
LIGHEDEN
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D
e forstokkede dansklæ-
rere foretrækker bare, 
at alt stadig skrives 
med blæk. Det er mel-
dingen, som dansklæ-
rerne let får, når de 

opfordrer til at overveje grundigt, inden 
elever får lov til at a evere en podcast i ste-
det for en skriftlig a evering.

”Vi er ikke it-forskrækkede. Vi gør bare 
opmærksom på, at en mundtlig a evering 
ikke kan sammenlignes med en skriftlig. Det 
er to meget forskellige formidlingsformer, og 
de kan noget helt forskelligt,” siger dansk-
lærer Sissel Worm Glass fra Sønderborg Stats-
skole.

”Vi vil gerne appellere til, at vi kvali ce-
rer debatten om mundtlig a evering. Vi bør 
have fokus på, hvad der egner sig til at være 
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erstatter oftere de skriftlige 

ikke, mener de to dansk-
 
 

er stor forskel på et skriftligt 

Dansklærerne Sissel Worm Glass,  

Sønderborg Statsskole (tv) og 

Birgit Darger, Det Frie Gymnasium, 

advarer mod, at podcast erstatter 

skriftlige afleveringer.
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skriftligt, og hvad der er bedst mundtligt,” 
siger Birgitte Darger, dansklærer fra Det Frie 
Gymnasium. Begge lærere er med i Dansk-
lærerforeningens bestyrelse.

Gymnasiereformen satte for alvor fokus 
på skriftligheden, idet alle fag k skriftlige 
forpligtelser. I forhold til nutidens elever er 
der også blevet større behov for at forbedre 
de unges skriftlige kompetencer, mener de 
to dansklærere. Men ikke hvilken som helst 
skriftlighed. For de unger skriver faktisk hele 
tiden, men det er oftest kort, pointe- og fø-
lelsespræget i sms, på Facebook eller chat.

”De unge mangler at skrive langt, argu-
menterende, analyserende og komplekst. 
Hvor det skriftlige også er et tankeredskab 
og en kognitiv proces,” siger Birgitte Darger. 

Til gengæld er hun ret sikker på, at de 
unge er gode til at skrive wikier. Rigtig 
mange elever læser heller ikke de lange for-
mater i fritiden. For kort tid siden udleverede 
Birgitte Darger en boganmeldelse fra Politi-
ken til sin klasse. Men mange af eleverne 
havde svært ved at læse og forstå indholdet.

”De este unge læser ikke de lange artik-
ler i avisen. Det er de korte netnyheder, som 
de er vant til,” siger hun.

De to dansklærere har begge været ude for, 
at elever har besvaret opgaver ved blot at 
angive links på nettet til, hvor man kan nde 
svaret. Sissel Worm Glass har også modtaget 
en argumentationsanalyse baseret på links-
overskrifter. Eleven troede simpelthen, at 
overskrifterne var dækkende for indholdet. 

”Jeg siger igen og igen, at jeg vil høre de-
res egne ord fortælle og forklare, hvad de 
har fundet ud af. Nogle elever tror, at det er 
nok at dokumentere, at de har fundet svaret,” 
fortæller Sissel Worm Glass.

Skrivning er et håndværk. Hvis skriftlige 
a everinger erstattes af podcast og lm, så 
får eleverne ikke oparbejdet og forbedret 
deres skriftlige kompetencer, påpeger Birgitte 
Darger.

I forvejen oplever de to lærere, at der er 
visse problemer med skriftligheden for ek-
sempel ved Almen Studieforberedelse (AT). 
Mange elever fokuserer mest på, at de kun 

skal a evere tre sider synopsis og ti minut-
ters mundtlig fremlæggelse. De er ikke op-
mærksomme på, at der er afsat mange ugers 
timer til forløbet. Birgit Darger beskriver det 
som modsætningsfyldt, at formatet signale-
rer korte pointer, men at opgaven og proces-
sen derimod signalerer faglig fordybelse.

”I AT ser vi desværre nogle gange noget 
af det tyndeste rent fagligt for eksempel med 
to siders synopsis med korte stikord. Det kan 
godt være, at de kun skal a evere tre sider, 
men tanken var jo, at eleven før sin synop-
sis måske havde skrevet 20 sider blandt an-
det med undersøgelse og forskellige udkast 
til problemformulering,” siger Birgitte Darger.

Få tanker bag podcast
De videregående uddannelser kritiserer ind-
imellem også de studerende for at mangle 
evnen til fordybelse. Uddannelserne savner 
basal viden hos de studerende og kompe-
tence til at sætte sig ind i større områder og 
ikke mindst træning i at kunne formidle 
resultater. Derfor mener de to lærere også, 
at gymnasiet skal insistere på at lære ele-
verne at skrive – ikke kun at stave og sætte 
tegn rigtigt. Men at skrive en sammenhæn-
gende argumentation om et komplekst emne, 
som eleven har undersøgt. Et skrift, der ikke 
kopierer andres skrift, men anvender læst 
stof gennem elevens egen behandling og 
tankeproces. 

Lærerne savner, at der meldes nogle klare 
retningslinjer ud, når der åbnes op for at 
a evere som podcast. De oplever en generel 
usikkerhed blandt kollegerne om, hvilke krav 
man stiller til en podcast. I skriftlighedsbi-
laget står der, at en skriftlig a evering godt 
kan være et multimedieprodukt.

”Når det nu står under skriftlige a eve-
ringer, må man antage, at det som minimum 
skal indeholde noget skrift. Altså podcast 
OG skrift. Men det, tror jeg, fortolkes forskel-
ligt,” siger Birgit Darger.

Ofte hører de to lærere argumentet: Bag 
et godt mundtligt oplæg ligger en del skrift-
ligt arbejde. Men de tvivler kraftigt på, at 
der har været noget særlig skriftligt arbejde 
bag de podcast, som de har set. 

”De podcast, eleverne a everer, rummer 
ofte ikke den kvalitet og re eksion, som den 
skriftlige besvarelse har. Og der har ikke 
ligget den samme tankemæssige proces bag,” 
siger Sissel Worm Glass.

Rundtomkring på lærerværelserne svirrer 
rygterne om, at ere og ere forældre enten 
selv skriver eller hyrer konsulenter til at 
skrive børnenes skriftlige opgaver. Birgit 
Darger og Sissel Worm Glass mener, at fryg-
ten for, at eleverne ikke selv skriver deres 
opgaver, har resulteret i en større begejstring 
over for podcast. For så kan man da se, at 
det er eleverne selv, der laver det.

”Vi bør nok blive mere konkrete i at de -
nere, hvilken rolle skriftligheden skal have 
i de forskellige opgaver. Skal den dokumen-
tere, argumentere, formidle eller noget helt 
fjerde,” siger Birgit Darger. 

For podcast fungerer oftest som dokumen-
tation. Modsætningerne mellem mundtlighed 
og skriftlighed er dog ikke større, end at de 
to former med fordel kan støtte op om hin-
anden med gode resultater. Det kræver blot, 
at man i dansk re ekterer lidt over det og 
måske lader sig inspirere af andre fag. Sissel 
Worm Glass underviser også i dramatik, hvor 
eleverne under et projekt skal skrive logbog. 
Hun så gerne, at eleverne blev sat til at føre 
en form for logbog i forbindelse med podcast.

”Logbogen bliver et tankeredskab, som 
fastholder tanker og ideer, samtidig med at 
den dokumenterer udvikling og re eksion,” 
fortæller hun. 

Hvis podcasten var ledsaget af en form 
for logbog, ville det højne dens kvalitet. For 
de to lærere er helt enige om, at nye formid-
lingsformer kan engagere nogle elevgrupper. 
Og Sissel Worm Glass og Birgit Darger hilser 
billeder, lyd og lm velkomne.

”Som fagpersoner er vi nødt til at under-
strege, at podcasten ikke bare kan erstatte 
en skriftlig proces,” siger Birgit Darger. 

Som fagpersoner 
er vi nødt til at under- 
strege, at podcasten 

ikke bare kan erstatte 
en skriftlig proces.

Birgit Darger, Det Frie Gymnasium
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KLART JA 
TIL LAVERE KONTINGENT

Med dundrende ertal har GL’s medlemmer 
ved en urafstemning sagt ja til en række 
lovændringer med kontingentnedsættelse 
som den mest prominente.

Der var ikke tvivl om udfaldet, da resultatet af urafstemningen 
om ændring af nogle af GL’s love blev opgjort: Ja, lød det fra de 
medlemmer, der benyttede sig af muligheden for at stemme.

Der var udsendt stemmesedler til 12.294 medlemmer, og lige godt 
halvdelen – 6.224 – valgte at sætte deres kryds. 5.987 stemte ja, 
mens blot 66 stemte nej. 116 stemte blankt, og 5 stemmesedler 
var ugyldige.

Medlemmerne stemte således blandt andet ja til at sænke 
kontingentet; det var først og fremmest hovedbestyrelsens 
ønske om dette, der var baggrunden for ændringsforslagene.

Kontingentet i skoleåret 2011/2012 er på 5.000 kroner årligt. 
Dette bliver med virkning fra 1. august i år nedsat med 1.000 kro-
ner til 4.000 kroner årligt. Samtidig skal dimittender fremover betale 
halvt kontingent ved de første to kontingentopkrævninger efter indmel-
delse. Dette er en besparelse på 800 kroner for nyuddannede nyindmeldte.

Sådan en nedsættelse er selvfølgelig ikke gratis. Til at dække kontin-
gentnedsættelserne skal der derfor ifølge forslaget årligt overføres 
et bloktilskud fra reservefonden på 11,5 millioner kroner. Det er 
hovedbestyrelsens vurdering, at den mindreværdi, som trækket 
på reservefonden giver, ikke vil sænke GL’s kon iktpotentiale 
nævneværdigt.

Endvidere indeholder forslaget en ændring af den nuværende bestem-
melse om, at udmeldelse alene kan ske årligt per 31. juli, så det i frem-
tiden vil være muligt at melde sig ud med 3 måneders varsel.

Herudover foretages en række mindre ændringer, blandt andet omkring 
tidsterminer i forbindelse med kandidatlister til hovedbestyrelsesvalg, valg af 
GL-repræsentanter og så videre.

ÆNDRINGERNE AF GL’S LOVE TRÆDER SOM NÆVNT I 

KRAFT PER 1. AUGUST 2012. ALLE ÆNDRINGER KAN  

SES OG DOWNLOADES PÅ WWW.GL.ORG.
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Fefter en fremtid på arbejdsmar-
kedet, italienerne opdagede for sent, at 

brugte mere energi på bunga bunga-
-

-

til Folketingets formand og tidligere 

-

-

den blandt andet som udenrigspolitisk 
orakel sammen med tidligere udenrigs-

-

-

 

INVESTERING  
I VIDEN ER EUROPAS  

ENESTE HÅB

T
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-
iske politikere desperat forsøger at 

-

Balancen tipper

-

-

-
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og økonomiske lammelser i blandt andet 
Europa oprindeligt udløst af nans krisen 
har fremskyndet en i forvejen uafvende-
lig ændring i magtfordelingen i verden,” 
siger Mogens Lykketoft.

Med andre ord står Europa over for 
enorme udfordringer – ikke bare aktuelt 
med for eksempel den græske gældskrise 
– men mange år fremover, hvor verdens 
nye stærke økonomier med Kina i spidsen 
buldrer derudaf.

”Ændringen af verdens magtfordeling 
er i fuld gang, og det rummer mange ud-
fordringer – kan vi blive ved med at kon-
kurrere, hvad skal vi producere, kan vi 

nde på noget, de nye vækstøkonomier 
vil have?” spørger han retorisk. 

Han holder en lille kunstpause og kig-
ger lige frem.

”Det er der ingen de nitive svar på – 
svaret er bare, at hvis vi ikke investerer 
i at komme højere op i værdikæden og 

sørger for, at ere og 
ere kan mere og mere, 

så kan vi nok ikke klare 
os. Det handler om, at 
vi i Europa i tilstræk-
kelig grad investerer i 
uddannelse og forsk-
ning, der gør, at vi sta-
digvæk kan klare os i 
konkurrencen med de 
nye stærke økonomier,” 
fortsætter han.

Netop uddannelse og 
forskning står højt på 

EU’s dagsorden. Under Danmarks EU-
formandskab er målet blandt andet at 
lave forarbejdet til et budget for EU frem 
til 2020, hvor tre procent af EU’s brut-
tonationalprodukt skal investeres i forsk-
ning og udvikling.

”Man siger alt det rigtige, men spørgs-
målet er, om man gør nok, og om det er 
målrettet nok,” siger Mogens Lykketoft.

Da Mogens Lykketoft tager imod på sit 
kontor, er den såkaldte nanspagt netop 
skrevet under. Finanspagten, som 25 af 
EU-landene har tilsluttet sig, betyder, at 
der bliver stillet yderligere skrappe krav 
til, hvor meget gæld og underskud de en-
kelte lande må have. Samtidig skal de 

Der er jo 
ikke nogen 

velstandsfordeling 
eller magtbalance 

i verden, som er 
givet, og balancen 

skubber sig 
voldsomt nu. 
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  Født 9. januar 1946.

  Cand.polit. fra Københavns 

Universitet, 1971.

  Medlem af Folketinget 

siden 1981 for Social-

demokratiet.

  Minister for skatter og 

afgifter 1981-82 under 

statsminister Anker  

Jørgensen.

  Finansminister 1993-2000, 

udenrigsminister 2000-

2001 under statsminister 

Poul Nyrup Rasmussen.

  Var formand for Social-

demokratiet 2002-2005, 

indtil nuværende stats-

minister Helle Thorning-

Schmidt overtog posten.

  Siden valget i 2011  

formand for Folketinget.

MOGENS  
LYKKETOFT

enkelte lande lave en budgetlov, som gør 
store underskud og voksende gæld ulovlig.

Især Tysklands og Europas stærke 
dame, forbundskansler Angela Merkel, 
har presset på for at binde landene til 
skrappere økonomiske krav.     

Spørgsmålet er, om en nanspagt kan 
få Europa ud af nanskrisen.

”Finanspagten er nødvendig – også 
politisk nødvendig, men den er ikke til-
strækkelig og ikke løsningen for at få 
Europa ud af krisen,” siger Mogens Lyk-
ketoft og lægger et kraftigt tryk på ordet 
løsningen. 

Han medgiver, at det kan diskuteres, 
om nanspagten er for stram, og at Angela 
Merkel måske har for meget fokus på at 
spare sig ud af krisen, men Mogens Lyk-
ketoft mener, det er nødvendigt, at EU 
tager skrappe midler i brug.

”Der har jo ikke været handlekraft før 
nu, og det er på høje tid. Hvis EU ikke 
gør en koordineret indsats, hjælper det i 
hvert fald ikke. Finanspagten er en for-
udsætning for, at stærke lande som Tysk-
land forhåbentligt vil bidrage til at hjælpe 
de stærkt gældsramte lande i Sydeuropa,” 
siger Mogens Lykketoft.

Den tidligere udenrigs- og nansminister 
peger på, at der for længe har manglet 
politisk vilje og mod fra især de sydeuro-
pæiske ledere til at gøre noget ved pro-
blemerne, inden de voksede sig for store. 
Finanspagten tvinger nu de lande, som 
har ladet gælden og budgetunderskuddet 
løbe løbsk, til at rette ind. 

Danmarks statsminister, Helle Thor-
ning-Schmidt, spillede en central rolle i 
forhandlinger om nanspagten, i kraft af 
Danmarks EU-formandskab. 

Mogens Lykketoft understreger dog, at 
Helle Thorning-Schmidt og Danmark ikke 
får den samme rolle under dette EU-for-
mandskab som under det seneste, hvor 
tidligere statsminister Anders Fogh Ras-
mussen storsmilende kunne byde 10 nye 
lande velkommen i EU. Formandskabet 
har i dag mindre ind ydelse, blandt andet 
på grund af, at da EU blev udvidet fra 17 
til 27 lande, blev Lissabontraktaten udar-
bejdet og indførte en fast formand for Det 
Europæiske Råd (Herman van Rompuy) 

og en ”udenrigsminister” (Cathy Ashton).
”Og så er der en ting til, som skubber 

Danmark tilbage i ind ydelse, og det er, 
at det næste halve år i stigende grad kom-
mer til at handle om at redde euroen, og 
vi er ikke medlem af euroen,” siger han. 

Helle Thorning-Schmidt vil med andre 
ord ikke skrive EU-historie, og Europas 
krise vil ikke være overstået under Dan-
marks EU-formandskab.

Ifølge Mogens Lykketoft bliver det en 
kombination af ere ting, som skal få 
Europa ud af nanskrisen. For bare at 
nævne nogle af dem, skal USA komme ud 
af dødvandet, og det kan tage sin tid. Ifølge 
Mogens Lykketoft blokerer republikanerne 
for, at præsident Barack Obama kan lave 
initiativer, som kan skabe nye job. 

”Ikke før de har forsøgt at vælte ham 
som præsident, så primitivt er det,” som 
Mogens Lykketoft konstaterer.

Han peger på, at nanskrisen blandt 
andet opstod på grund af en nansverden, 
der, inden det hele ramlede, ”lavede 
mærkværdige eksperimenter og dubiøs 
långivning” ikke mindst i USA, men også 
i Europa og Danmark. 

”Der er derfor brug for at stille krav til 
nansverdenen, men også at få den re-

konstrueret, så nanshusene kan låne 
penge ud igen. Tidligere gav de alt for 
store lån på et for svagt grundlag, og i 
dag giver de praktisk talt ikke lån. Noget 
af det, som holder os fast i en lavvækst 
eller direkte negativ vækst, er, at selv 
gode, sunde produktionsvirksomheder 
ikke kan få et lån til at drive forretning,” 
siger han.

Samtidig sidder mange europæere – 
deriblandt en masse danskere – og skyl-
der formuer væk, som de lånte på bag-
grund af nogle værdistigninger i boliger, 
som ikke er det samme værd i dag. 

Samlet set har det givet en giftig cock-
tail, som rammer mange især unge euro-
pæere.

”Det er dramatisk med ledigheden i 
Europa, og det er en stor udfordring for 
nogle lande især. De menneskelige og 
samfundsmæssige omkostninger ved, at 
mange mennesker er langtidsledige, kan 
være dramatiske – de mennesker bliver 
meget svære at få i gang igen senere,” 
siger Mogens Lykketoft. 
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SKEMAFRI

Føler du dig shanghajet, når du af ægteskabelig 

pligt befinder dig til en bridgeaften eller i operaen? 

Så tænk på, hvordan sømænd i 1700-tallet blev shanghajet som mandskab 

ved at blive drukket fulde eller slået ned og slæbt om bord på et skib med 

lettende anker og kurs mod det farefulde Orienten.  

T
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Sprognørddeno

Hvilke tre  
kulturelle  
ting skal du  
og læserne  
opleve i  
februar?

1. Cafe Retro i indre 

København er bestemt 

et besøg værd, hvis man 

ønsker hyggelige og varme 

rammer i vinterkulden. 

De synlige bjælker, de 

bløde sofaer og den varme 

kamin er imidlertid kun en 

del af oplevelsen. Caféen 

er non-profit og sender 

hele sit overskud videre 

til udviklingsprojekter i 

Afrika. En kop varm kaffe 

her varmer altså også 

andre steder. Desuden 

danner caféen ramme om 

en række arrangementer, 

hvor torsdagens singer/

songwriter-turnus ledet  

af Benjamin Aggerbæk 

varmt kan anbefales. 

www.cafe-retro.dk. 

2. Hvis man vil være blandt 

de første til at opleve to af de 

bands, som forhåbentlig får 

et gennembrud i 2012, så har 

man chancen klokken 20.00 den 

24. februar på Klub Husfred 

i Aalborg. Der er dobbeltkon-

cert med Mechanical Bird og 

Even if it’s Me. Mechanical Bird 

spiller folk/rock og gør brug af 

instrumenter som fløjte, violin, 

sav og syngeskål. De er blandt 

andet interessante på grund 

af deres vokalharmonier. Even 

if it’s Me har i øvrigt et af med-

lemmerne fra Mechanical Bird 

som solist. Jeg har hørt begge 

bands i København. De skaber 

en fantastisk stemningsfuld 

musik. myspace.com/mecha-

nicalbirdie og myspace.com/

evenifitsme.

3. Cinemateket i Køben-

havn viser filmen Bellflower 

fra den 16. til 26. februar 

(klokken 19.15). Man skal se 

filmen, fordi den skildrer det 

maskuline univers – forhåbent-

lig med nuance og autenticitet. 

For jeg synes ofte, at den 

moderne mand er skildret som 

hjemløs i sin egen tilværelse 

og fanget mellem to poler: Den 

metroseksuelle, bløde mand 

og drengerøven. Om filmen er 

sagt: ”Bellflower er håndla-

vet amerikansk independent, 

når det er allermest råt og 

uskolet – en original og sært 

elskelig fortælling, der med sin 

blanding af følsomme passager 

og pludselige voldseksplosioner 

kan bringe tankerne hen på 

Drive.” kortlink.dk/ag5t.

Navn: Claus Petersen    Alder: 30 år    Skole: HF-Centret Efterslægten   

  FAG: Dansk og engelsk

turguidenturguidenkultkulttttt

Armhulenh

Fimbulvinteren fryser fjæset af overfriske cyklister og motio-

nister. Så grib chancen for at dyrke den stolte maskuline inden-

dørstradition ”sixpack og oldgamle voldsfilm”. Knap en Heineken 

op, og se Michael Caine som den brutale Londongangster Carter 

på personligt hævntogt i Newcastles skumle gader. (Get Carter, 

1979). Nyd Al Pacino som den eneste ukorrumperede politibe-

tjent i New York (Serpico, 1973) eller som desperat gidseltager 

(Dog Day Afternoon, 1975). Og fryd dig over James Caan i rollen 

som sportsstjernen 

Jonathan E. i et sært 

og flot fremtidssetup: 

I stedet for krig spiller 

man nu rollerball – en 

blodig blanding af 

rugby og ond ishockey 

(Rollerball, 1975).

Ammestuene

Er du lækkerbuksen, 

som kører danseserier af til 

firmafesten? Så vil du elske at 

indramme sjælens spejl med 

smokey eyes. For at opnå ægte 

60’er smokey eyes lægger man 

en mørk farve tæt på øjenvip-

perne rundt om øjet og toner 

den ud i lysere farver over øjet. 

Se videoguide til dramatiske 

smokey eyes her: kortlink.dk/

ageg. Den sarte blomst i baren 

(eller hverdagsprinsessen) kan tone looket ned 

ved at bruge lysere farver: kortlink.dk/agef. 

Husk at øve dig inden det store slag, så du ikke 

går i byen med pandaøjne!

februar? elhe

util 
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vohv
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Filmquizq

In Sicily, women are more dangerous than shotguns.
*) Hvilken film stammer citatet fra? Find svaret nederst på siden.

* Svar: The Godfather (1972)

Vintippeti

Måske har du prøvet at forlade Det Hel-

lige Land (Rhôneområdet, red.) ad den sydgå-

ende motorvej La Languedocienne. Kigger du 

til højre, vil du først og fremmest se enorme 

mængder af betonhøjhuse, der udgør lidet 

charmerende forstæder til ellers voldsomt 

charmerende byer som Nîmes og Montpel-

lier. Kigger du derimod til venstre (og det 

gør de fleste gymnasielærere jo, hvis man 

skal tro diverse medier, politikere med 

flere), vil du se en blanding af skønhed og 

foretagsomhed; et frodigt lavland med 

solsikker, vin- og frugtproduktion ned 

mod Middelhavets strande og østers-

bassiner. Her for enden af Rhônedalen 

er vejret godt det meste af året; i dette 

område holder medlemmerne af den 

berømte sigøjnergruppe The Gipsy Kings 

til, og her produceres vinene under sam-

lebetegnelsen Costières de Nîmes. Oftest 

garant for glimrende, solmodne vine til 

noget, der minder om en klatskilling i forhold til 

kvaliteten.

Sådan forholder det sig faktisk også med Les 

Halos de Jupiter, Costières de Nîmes par Phi-

lippe Cambie fra 2009. Philippe Cambie er lidt af 

en superstar, hvad vinproduktion angår. Han har 

lavet store vine for andre huse, men har skabt 

sit eget firma Les Halos de Jupiter – Jupiters 

ringe – der laver vine på forskellige lokaliteter i 

Rhône og omegn. De producenter, Cambie 

har konsulteret, er efterfølgende for de 

flestes vedkommende blevet rated med 95 

til 100 point for deres topvine, hvilket har 

betydet en ekstra indtjening i millionklassen 

for de enkelte. For Cambies vedkommende 

har lønnen dog været yderst beskeden, 

da han er ansat af vinsyndikatet under 

samme overenskomst som de øvrige 

medarbejdere. I stedet har de valgt til 

spotpris at sælge en del af deres bedste 

fade til ham, som han så kan sammen-

stikke og sælge under sit eget navn og 

derved tjene lidt ekstra.

Navnet Les Halos de Jupiter er 

inspireret af den græske mytologi, 

hvor Jupiter er lig med Zeus, men 

Cambie har – ligesom den forhen-

værende franske fodboldlandstræ-

ner Domenech, der satte sit hold 

efter stjernerne – også skævet til 

astrologien, hvor Jupiter er den 

største planet med tre koncentriske 

ringe. De symboliserer grenache-

druen, der for Cambie er den mest 

betydningsfulde druesort i verden. 

Halos er således de appellationer, 

hvor den udtrykker sig bedst. 

Hans Nîmesvin er måske knap så pebret 

som typiske Rhônevine, men den har Co-

stières de Nîmes’ sædvanlige modenhed og 

bløde smag med masser af bær og frugt! 

Der er meget vin for pengene, og vi er tæt 

på at skulle synge til den pris – da mange 

imidlertid, blandt andet undertegnede selv, i 

øjeblikket har årstidstypiske lidelser i hals og 

på stemmebånd, må vi nøjes med fem point.

karakterskala
Kan bruges i væbnede 

konflikter som kemisk 

krigs førelse, eventuelt som 

erstatning for napalm.

Kan til nød drikkes på 

hverdage – men egner  

sig egentlig bedre som blan-

dingsprodukt i for eksempel 

sangria eller gløgg.

Kan serveres for 

mødre, svigermødre 

og andre familiemedlemmer, 

du gerne vil holde i skak – men 

alligevel ikke spilde din bedste 

vin på.

Kan serveres 

for venner eller 

overordnede, du gerne vil gøre 

indtryk på, men som intet som 

helst aner om vin.

Vinen kan uden 

betænkning 

serveres til bunga bunga-fester 

og lignende.

Andet glas 

drikkes 

stående under afsyngelse af det 

pågældende lands nationalsang.

En astrologisk lækkerbisken

Les Halos de Jupiter, Costières de Nîmes par Philippe Cambie 2009 koster 60 kroner 

ved 12 flasker hos The Wine Company, www.thewinecompany.dk.

go-Gadget!gGo-g

Når din fesne funktionærløn triller ind på kontoen, så spurt ned til nørdecomputerbiksen på 

hjørnet, og riv spillet L.A. Noire ud af hånden på hvem, der end måtte forsøge at snappe det sidste 

eksemplar. Herefter lader du dig hvirvle tilbage til 1940’ernes Los Angeles, hvor bløde hatte, lækre biler, 

sprutsmuglende banditter og sære mysterier venter på dig. For at løse de suspekte sager må du bruge 

al din psykologiske sans, ligesom logik og kampteknik kommer i spil. Spillet fås til Xbox 360, Playstation 3 

og pc og koster cirka 250 kroner. Grafikken giver dig lyst til at slikke skærmen. Se selv her: kortlink.dk/agfb.
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I  et småkedeligt kvarter i det 
vestlige London er der plud-
selig en bygning, der fanger 

ens opmærksomhed. Olympia 
konferencehal er fra 1886. De 
enorme svungne jernbuer, der 
holder glastaget samlet over de 
mere end 20.000 kvadratmeter 
udstillingsrum, minder mig om 
buerne på Københavns Hoved-
banegård. I et par dage i januar 

nder du i Olympia i bydelen 
Kensington det seneste skrig in-
den for teknologi til undervis-
ningsverdenen. Der må være tu-
sinder af mennesker, der går ind 
og ud mellem de hundredvis af 
stande; de lytter, spørger, disku-
terer og går så videre i labyrinten. 
Der er også såkaldte sessions med 
foredrag og oplæg fra undervisere 
og teknikere, der fortæller om 
deres erfaringer eller fremviser 
teknologiske dimser.

-
mensformer
I en mindre sal holder den briti-
ske undervisningsminister, Mi-
chael Gove, den o cielle åb-
ningstale. Han taler i høj grad 

til et britisk publikum (og de 
britiske medier). Et af de væsent-
ligste punkter er, at der skal fo-
kuseres mere på, at unge skal 
lære at programmere, og at dette 
skal gøres til en del af undervis-
ningen. Unge på omkring de 18 
år skal blive i stand til blandt 
andet at programmere deres egne 
applikationer (apps) og udføre 
anden form for basal program-
mering. Ministeren understreger, 
at det er vigtigt, fordi det bidra-
ger til samfundsøkonomien, at 
de unge kan være kreative, også 
med teknologien. Ministeren si-
ger desuden, at der skal være en 
langt større grad af frihed til at 
designe eksamener. 

Efter talen møder jeg Tom Sta-
cey, der på en af standene er i 
færd med at undervise en hånd-
fuld knægte på 10-12 år fra 
Lampton School i London i at 
programmere en meget enkel 
animations lm. Tom mener, at 
det simpelthen er for traditionelt 
kun at undervise i de eksiste-
rende programmer med videre. 
Ved at undervise i programme-
ring skal vi danne et grundlag 

for, at der kan komme nye tek-
nologiske Georg Gearløser, der 
kan være med til at op nde det 
næste Skype, Twitter, Facebook 
og så videre.

Jeg funderer over, hvilken 
enorm e ekt på læringsproces-
sen og uden tvivl også elevers 
engagement det ville have, hvis 
en del af en studentereksamen 
var, at eleven skulle program-
mere for eksempel sin egen ap-
plikation og producere fagligt 
relevant indhold. App’en skulle 
vurderes på blandt andet bru-
gervenlighed, det visuelle ele-
ment, tekst, lyd med videre. 

 
superklasser
Er det danske gymnasium med 
det nye loft på 28 elever i klassen 
i, hvad vi kan kalde Spillet om 
nytænkning af læring og brugen 
af it, mon lige blevet slået tre 
skridt tilbage på brættet og skal 
stå en gang over? Professor Ste-
phen Heppell holder oplæg om 
muligheder for fremtidens skole. 
Han fortæller om superklasser 
på 60-90 elever og ser det som 

   OM

KRONIK

Anders Stubkjær er lektor 

i engelsk og samfundsfag 

på Sønderborg Statsskole. 

Han er særligt interes-

seret i, hvordan digitale og 

sociale medier set både ud 

fra et undervisnings- og et 

organisationsperspektiv 

kan bruges, så de skaber 

pædagogisk merværdi i 

undervisningen.

http://andersstubkjaer.com

ANDERS 
STUBKJÆR 

En dag i  
teknologiens 
tempel
Kronikøren har været en tur på den årlige BETT-messe i London 
(The Educational Technology Show) for at nde ud af, hvordan 
man bedre kan bruge digitale og sociale medier i undervisningen.
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én måde at nytænke undervis-
ningsformer og brugen af it på. 
Udgangspunktet er, at der er 
færre ressourcer i samfundet i 
dag, men der er også nye mulig-
heder, og det giver grund til at 
tænke nyt, når det handler om 
at organisere undervisning. Su-
perklasser, som han kalder dem, 
vil tvinge os til at gå fra tradi-
tionel læring til nye læringsfor-
mer og brug af it i undervisnin-
gen. 

En normal klasse indeholder 
som regel altid en mindre, men 
fagligt stærk gruppe, den store 
middelgruppe og de fagligt og 
måske også socialt svagere. I 
stedet for at tre lærere skal holde 
styr på de tre niveauer, kan man 
dele superklassen op, blandt an-

det så det faglige niveau kommer 
tættere på eleven. 

Hvad undervisningen angår, 
kan nogle emner præsenteres 
som forelæsning. Et regionalt 
netværk af skoler kan i nogle 
situationer skiftes til at under-
vise de fagligt stærke via netba-
seret undervisning. En mere 
aktiv inddragelse af it vil, ifølge 
Heppell, ofte give bedre mulig-
hed for dels at aktivere fagligt 
svagere elever, dels at give de 
mere tilbageholdende en bedre 
chance for at komme til orde. 
Heppell pointerer, at ansvaret 
for læring stadig ligger hos læ-
reren, og at det ikke vil være 

gratis, men en anden måde at 
bruge ressourcer på. Han bruger 
udtrykket stage, not age, at det 
centrale er, på hvilket (primært) 
faglige niveau eleven er, og ikke 
så meget, om det er klasse dit 
eller dat.

Bannere på BETT
I hallen forsøger standene hver 
især at lokke med farvestrålende 
bannere med budskabet om, at 
netop de er de mest kreative, ef-
fektive, hurtige eller måske blot 
de nyeste inden for deres om-
råde. Der er et væld af program-

mer, der til forveksling minder 
om Fronter og Lectio. Nogle har 
en udbygget portfoliofunktion, 
andre rettet mod folkeskoleni-
veau har en forældrekontaktdel, 
der leder tanken hen på Skole-
intra. Der er pennen, du både 
kan bruge til at skrive med, men 
også optage, hvad der sker i lo-
kalet, med, mængder af smart-
boards og forskellige typer af 
pædagogiske spil til computer. 
Jeg konstaterer, at standene med 
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én måde at nytænke undervis-
ningsformer og brugen af it på. 
Udgangspunktet er, at der er
færre ressourcer i samfundet i
dag, men der er også nye mulig-
heder, og det giver grund til at 
tænke nyt, når det handler om 
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det så det faglige niveau kommer
tættere på eleven.

Hvad undervisningen angår,
kan nogle emner præsenteres 
som forelæsning Et regionalt

gratis, men en anden måde at 
bruge ressourcer på. Han bruger 
udtrykket stage, not age, at det 
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henholdsvis Googles og Apples 
repræsentanter konstant er fyldt 
med mennesker, særligt korte 
kurser i brugen af iPad er popu-
lære.

Det gør indtryk, hvor mange 
forskellige rmaer der reklame-
rer med cloud computing og sig-
nalerer, at det er vejen frem. Den 
grundlæggende ide er, at du 
kontakter udbydere, der tilbyder 
adgang til programmer og opbe-
varing af dine data. Så slipper 
du selv – eller rettere skolen – 
for at bruge ressourcer på at ved-
ligeholde materiel, men køber 
dig til det, stort set på samme 
måde som vi køber os til elek-
tricitet. Det hele kommer ud af 
et stik i væggen. Googles tjene-
ster er ét eksempel på cloud com-
puting, som de este kender. 

Eksperimenter, og join  

På en café på Hammersmith 
Road, lige over for Olympias 
larm og bevægelse, møder jeg 
skotske David Miller til en kop 
te og en snak om, hvordan du 
som lærer kan blive bedre til at 
arbejde med it i undervisningen. 
David vandt i 2008 den britiske 
avis The Guardians pris for årets 
bedste lærer, blandt andet for 
sin evne til at gøre it til en inte-
greret del af undervisningen. 

Jeg spørger ham også, hvor-
dan du som underviser bør for-
holde dig til integration af it i 
undervisningen, og om han har 
fundet løsningen. Han griner og 
slår fast, at der ndes desværre 
ingen patentløsning. David Mil-
ler mener kort og godt, at vi som 

lærere har et professionelt an-
svar for at tage del i den samtale, 
der foregår på nettet og om net-
tet. Vores opgave er at følge med 
og blive ved med at undersøge 
og eksperimentere med, hvordan 
vi kan bruge sociale og digitale 
medier i undervisningen. 

Han ser lidt træt ud, da jeg 
spørger ham: Hvad med de folk, 
der er bange for at begå fejl og 
ikke mener, de har tilstrækkeligt 
kendskab til teknologien til at 
komme i gang? Hans opfattelse 
er, at vi en for alle bliver nødt 
til at droppe fejldiskussionen. 
Selv med traditionelle undervis-
ningsmidler laver alle lærere før 
eller siden fejl. Det sker, ideelt 
set lærer vi af det – og så går vi 
videre. Det er præcis det samme 
med it. 

Vigtigheden af et velfunge-
rende digitalt portfoliosystem 
dukker i øvrigt ere gange op i 
samtalen. David ser både it som 
en måde at engagere elever på 
og portfolio som en værdifuld 
måde til at fastholde læringsøje-
blikke, når elever har produceret 
digitalt materiale. Portfolio giver 
mulighed for en mere grundig 
evaluering af en elevs arbejde. 
Ulempen kan så være, at hvis 
der har været en dårlig opgave, 
så vil den stadig være der, hvil-
ket eleven nok ikke er så interes-
seret i. 

Kendskab, men ikke click-
ing-expert
I forlængelse af BETT får jeg mu-
lighed for at besøge Rosendale 
Primary School i Sydlondons 
Herne Hill, hvor skoleleder Neil 
Hopkin fortæller om skolens ar-

bejde blandt andet med it. Et af 
de spørgsmål, jeg er stødt på, er, 
hvilken type it en skole bør 
vælge. Herne Hill er et pænt mid-
delklassekvarter med relativt 
ressourcestærke forældre. Hop-
kin er dog også leder af en skole 
i Brixton, hvor der er alt andet 
end elever med ressourcestærk 
baggrund. I Herne Hill har man 
valgt at sige, at elever skal have 
kendskab til både Apple og til 
Microsoft, og på turen rundt i 
klasserne ser vi ere steder et 
par store Applemaskiner og lige-
ledes et par bærbare pc’er. 

Jeg har tidligere været foku-
seret på, at der skulle tages et 
valg, men Hopkins beretning 
åbnede mine øjne for, at man 
også fra et ledelsesperspektiv 
bliver nødt til at være bevidst 
om blandt andet, hvilke ressour-
cer der er til stede i lokalmiljøet, 
men naturligvis også skolens 
økonomi. Det positive ved at 
vælge en både-og-løsning er, at 
elever får en bredere digital op-
dragelse. Set fra en lærers per-
spektiv er udfordringen, at det 
bliver din opgave at få en forstå-
else for begge systemer plus 
dem, der i øvrigt kan dukke op.

Jeg kommer til at tænke på, 
at Stephen Heppell brugte ud-
trykket bring a browser. Pointen 
var, at fremtidens krav til elever 
måske i højere og højere grad er, 
at de som minimum skal sørge 
for selv at have adgang til en 
browser, men med cloud com-
puting i fremdrift ligger resten i 
skyen. 

Med hensyn til hvilke krav, 
der kan stilles til en lærer i for-
bindelse med inddragelse af it i 
undervisningen, er Hopkin me-
get klar i mælet: Det er læreren, 
der har ansvar for læringsproces-
sen. Som lærer skal du have et 
vist kendskab til teknikken, men 

adgang til programmer og opbe
varing af dine data. Så slipper
du selv – eller rettere skolen – 
for at bruge ressourcer på at ved-
ligeholde materiel, men køber 
dig til det, stort set på samme
måde som vi køber os til elek-
tricitet. Det hele kommer ud af 
et stik i væggen. Googles tjene-
ster er ét eksempel på cloud com-
puting, som de este kender.

bedste lærer, blandt andet for
sin evne til at gøre it til en inte-
greret del af undervisningen. 

Jeg spørger ham også, hvor
dan du som underviser bør
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at tre lærere skal  
holde styr på de tre 
niveauer, kan man 
dele superklassen 
op, blandt andet så 
det faglige niveau 
kommer tættere  
på eleven.
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du skal på ingen måde være 
clicking expert. Faktisk kan det 
være en fordel, selv om du ken-
der (noget) til teknikken, at spille 
uvidende og lade eleverne un-
dervise klassen i, hvordan det 
skal gøres. Hopkin mener også, 
at det er nødvendigt, at en skole 
laver eksperimenter med, hvor-
dan it kan inddrages i undervis-
ningen. Ikke store, forkromede 
foredrag, men små researchgrup-
per, der sørger for at dele viden 

med kolleger og resten af skolen.
 

teknologien? 
I London fandt jeg desværre ikke 
det endelige svar på, hvordan 
digitale og sociale medier bedst 
kan integreres i undervisningen. 
Jeg er altid blevet irriteret, når 
jeg har talt med folk om tekno-
logi, og de har sagt, ”du skal 
prøve dig frem”. Hvis jeg i dag 
bliver spurgt om, hvordan du 
som underviser bedst kan blive 

uddannet til at integrere det di-
gitale og sociale i din undervis-
ning, så vil jeg ende med at sige 
det samme, for jeg tror efterhån-
den, at det i hvert fald på nuvæ-
rende tidspunkt er den bedste 
vej frem: 

Gå i krig med én app eller et 
program ad gangen, så det ikke 
bliver for overvældende. Vælg 
det, du synes virker mest interes-
sant at arbejde med. Du behøver 
ikke at kende alle nesser, men 

nd ud af, hvad der er op og ned 
på programmet. Indarbejd den 
nye teknologi i et forløb eller blot 
et modul, og vurder efterføl-
gende, om det bidrager til læ-
ringsprocessen. Jo ere kolleger 
der også vil eksperimentere, 
desto bedre. Tag også eleverne 
med på råd, og accepter, at de 
sikkert er hurtigere til det tekni-
ske end dig selv. Del dine erfa-
ringer med så mange som mu-
ligt. Og så på den igen!  

Til Åbent Hus kan dine elever opleve, hvad Danmarks Tekniske 
Universitet har at byde på. På DTU kan de lære, hvordan verden 
er skruet sammen, og hvordan de kan være med til at forbedre 
den. F.eks. ved at designe nye enzymer. De kan vælge mellem 
over tyve forskellige ingeniøruddannelser og blive en af vores 
7.000 kreative problemknusere med en konkret tilgang til livet.

aabenthus.dtu.dk

VIL DINE ELEVER VIDE, HVORDAN 
DET HELE HÆNGER SAMMEN?

… SÅ SEND DEM TIL ÅBENT HUS 
01.03.2012 KL. 12-18
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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. 27. 

februar kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org

Tilbageslag kan indhentes
Tak til lærerne, Inger Brøgger et al. fra en række danske 
gymnasier for deres forbilledligt klare bud på en diagnostik 
af situationen på gymnasierne her 7 år efter 2005-reformen. 

Så meget desto mere som det remedium, de foreslår, stort 
-

let af lærere og elever rundt om på gymnasierne, også et 
nået frem til:

Frisættelse af tværfagligheden, så den bindes til fagene 

AT – som eleverne med rette kalder Almindeligt Tidsspilde.
Styrkelsen af fagligheden og studieegnetheden gennem 

en reduktion af antallet af studieretninger til, som det 
foreslås: en naturvidenskabelig, en samfundsvidenskabe-
lig, en sproglig og en kreativ.

katastrofetema, fortalte en kollega mig, at en gruppe elever 
på Køge Gymnasium faktisk havde forespurgt om netop 

Ud over de indlysende fordele ved et simpelt og slankt 
gymnasium med vægt på den faglige fordybelse, der kræves 
i et internationalt videnssamfund, har lærergruppens 
forslag også en anden klar fordel. Det tilbageslag, som 
reformens tivolisering af gymnasieuddannelserne har 
medført, kan faktisk indhentes, uden at det bliver nødven-
digt at tilføre ekstra ressourcer til området. Jeg tænker på 
de mange kolleger rundt på gymnasierne, der udfører 

kraft af reformens komplicerede logistik. Der er tale om 

De stakkels mennesker ville kunne komme tilbage på heltid 
som undervisere i det/de fag, som de i sin tid forelskede sig 
i og drømte om at få lov til at formidle. Uden at være økonom 

timetallet til gavn for eleverne. For ikke mange år siden, da 
danske gymnasier var i verdenseliten, blev en skole som 

rektor, en inspektor og en kontordame. Det må kunne gøres 
igen.

Erik Jerlung
Køge Gymnasium

24-timers-eksamen
Tak til Peder Jacob Ellehave Kragh for modindlæg om 
24-timers-eksamen i historie (9.2.2012). Vi noterer med 
glæde, at vi er enige på to centrale punkter: ”Eksamen skal 
ikke … medvirke til social slagside”, og det er godt, at et 
serviceeftersyn ”også kan omhandle afvikling af eksamen”.

Angående social skævhed i gymnasiet er den til fulde 
stati-

stik og analyse: De gymnasiale eksamensresultater og 
-karakterer 2011. Hvis den bedst uddannede forælder kun 
har grundskole, ligger snittet på 5,7. Har man en forælder 
med ph.d., er snittet 8,5. Så man må erkende, at gymnasiet 
har et problem. Desværre siger statistikken ikke noget om, 
hvor meget af skævheden der skyldes eksamen; men det 
må da være en anfægtelse for os alle sammen, at vi nu har 
en eksamensform, der ikke engang tilstræber at stille ele-
verne lige i selve eksamenssituationen – det vil sige fra de 
trækker spørgsmålet, til de får deres karakter. 

Det fremgår, at bestyrelsens glæde ved 24 timers forbe-
redelse bygger på fornemmelser, fuldstændig som vores 

oplevet, at svage elever klarer sig bedre end forventet. Som 

med 24 timers forberedelse, der efter eget udsagn ikke 
havde sovet hele natten og havde kastet op af ubehag, og 
som klarede sig rigtig dårligt. Vi har haft elever, der tak-
kede, fordi de kun havde tre timer og slap for presset et helt 
døgn. Sådan oplever vi det tydeligvis meget forskelligt.

Når vi har taget så dramatisk et skridt som at indføre en 
eksamensform, der helt åbenlyst giver en fordel til studen-
ter med akademisk baggrund, kunne vi så ikke mødes i 
ønsket om en grundig evaluering? Så vil vores diskussioner 
i fremtiden kunne bygge på mere end egne fornemmelser 
fra eksamenslokalet.

Og angående langsomme læsere: De får en time ekstra 
til forberedelse. Så er det problem løst. Vi skal vurdere 
eksaminandens kompetencer i forhold til læreplanens 
stykke 2.1. Vi er enige i, at karakteren til eksamen ikke skal 
være et indirekte mål for læsehastighed; men vi skal heller 
ikke give karakter for studentens akademiske netværk.

Så til sidst: Vil Historielærerforeningens bestyrelse 
medvirke til og presse på for den evaluering af eksamens-
formerne, som politikerne oprindeligt besluttede, men som 
af uransagelige årsager aldrig er gennemført?

Morten Sønderlund
Thorkil Jacobsen
Midtfyns Gymnasium
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Dannelsen skal være mere end interessant
almendannelsen. Han mener, at forestillingen om almen dan-
nelse er ude af takt med tiden, og den bør kasseres til fordel for 
nye ”interessante” dannelsesarenaer.

belemre eleverne med græske tragedier eller Holberg, for de har 
mistet deres legitimitet. I stedet nævnes kosmologi og evoluti-
onsteori som interessante emner. 

Begrebet sigter ofte mod det, der umiddelbart fænger. Sådan 
forstået må Paradise Hotel og Facebook være oplagte elementer 
på LH’s dannelseskanon, for de lever op til hans kriterier som 
”interessante fællesskaber”, og de fænger vore elever. 

Det ”interessante” er ubrugeligt som grundlag for dannelsen. 
Enhver lærer søger at vække elevernes interesse for det, der ved 

at vore fag er interessante. Begrebet er enten tåbeligt eller tauto-
logisk. 

Dannelsen i gymnasiet skal være mere end et smagsfællesskab. 
Den skal netop være almen. Og det almene handler om, at vi som 
mennesker er mere end sansende behovsvæsener. Mennesker gør 
sig forestillinger om godt og ondt, søger erkendelse og bygger 
samfund, og selvom hvert menneske er unikt, er det også et 
menneske som alle andre. Dannelse er derfor at blive sig selv ved 

at forstå det alment menneskelige i sig selv, og det sker ikke mindst 
i dialogen med den kultur og de tanker, der er med til at forme 
os.

Men hvorfor skal eleverne så læse klassikerne? Fordi det er i 

alment menneskelige spørgsmål, der er evigt aktuelle. Gennem 
hele Vestens kulturhistorie har det græske været udgangspunk-
tet for vor civilisations selvforståelse. Vi ville simpelthen ikke 
være dem, vi er, hvis vi glemte de græske klassikere.

Når det så er sagt, er det klart, at almendannelsen ikke kan 
være statisk, men af og til skal opdateres. Derfor læses der også 

medier, og der kan sågar indgå fænomener som Paradise Hotel 
og Facebook. Også naturvidenskabens store fortællinger, som 
LH efterlyser, har deres plads som en del af dannelsen. Men det 
ændrer ikke ved, at kernen i almendannelsen er de tanker, der 
har formet vores kultur. Og det er langt mere end ”det interes-
sante”.  

Jakob Sønderskov Sørensen
Langkær Gymnasium, HF og IB World School 

NY BACHELORUDDANNELSE I AMERIKANSKE STUDIER 
PÅ SYDDANSK UNIVERSITET 

Er dine elever interesseret i USA? Så fortæl dem om den spændende nye uddannelse, der 
starter 1. september 2012. 

Bacheloruddannelsen i Amerikanske Studier er et tværfagligt studie, der giver en både bred 
og dyb forståelse af kulturelle og poli�ske aspekter af USA. Uddannelsen kombinerer det 
historiske og poli�ske med li�erære og kulturelle emner.

For mere informa�on: 

h�p://www.sdu.dk/uddannelse/bachelor/amerikanske_studier 
Facebook: American Studies – University of Southern Denmark 
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Begrænset empiri
Jeg følger med undren debatten om historiefagets 

-
mensformer: Eksamen med 3 timers forberedelse 
ud fra et eksamenssæt på 8-12 sider, uden interne-

-
beredelse ud fra et eksamenssæt på 10-15 sider og 
krav om inddragelse af stof, eleven selv har fundet. 

I den nye læreplan er eksamensformen blevet 24 
timer uden krav om inddragelse af yderligere mate-
riale. 

Det undrer mig, at eksamensformerne ikke er 
blevet videnskabeligt evalueret, så Historielærer-
foreningens bestyrelse, og vel også Ministeriet for 
Børn og Undervisning, må trække på, at ”I Histo-
rielærerforeningens bestyrelse har vi imidlertid den 
modsatte erfaring fra eksamenslokalet ....” Det er 
mildt sagt en meget begrænset empiri. 

Lad os få en videnskabelig evaluering af eksa-

eventuelt igangsættes. 

Anne Melillo
Odense Katedralskole

Er det nu også lettere …
Ifølge Gymnasieskolen den 9. februar 2012 citeres 
rektorformand Niels Boe Nielsen for at mene ”der 
er en urimelighed og uretfærdighed i systemet” 
(side 9). I samme korte artikel påstås det, det er 

-
-

tere stødt af brugen af ordene let, urimelig og 
uretfærdig her.

Man kunne lige så godt påstå, at der må være en 

på 7,0 når nu alle de tre andre gymnasiale eksa-
mensresultater giver lavere gennemsnit. Er det, 

-
terer?

-
tik, fysik og kemi på B-niveau, hvilket mange ville 
opfatte som ”straf” nok for det manglende A-fag.  
Bekendtgørelsen kræver desuden, at de undervises 
minimum 2.630 timer – et tal, som ligger på 2.430 

Jeg siger Tillykke og Godt gået! Og skal vi så ikke 

Gorm Simonsen
Roskilde Tekniske Gymnasium

7 med ét smæk
– åbent brev til undervisningsministeren

I forbindelse med årets eksamensopgave i almen studieforbere-
-

nasium. I Gymnasieskolen den 9. februar 2012 kunne vi se, at andre 

grad at samtænke almen studieforberedelse med fordybelsen i 

Den faglige fordybelse vil være sikret – ingen elever vil læn-
gere føle sig fristet til at skrive synopsis om en “tænkt” 
opgave, men kan basere synopsis på en reel faglig fordybelse.

via de 2 ugers skriveperiode i forbindelse med studieretnings-

Der vil stadig være deltagelse af mange forskellige fag – men 
i stedet for det stive fakultetskrav, der i praksis i dag udelukker 
oplagte fagkombinationer, vil almen studieforberedelse efter 
dette forslag tage udgangspunkt i fagkombinationer og emner, 
hvor tværfagligheden er oplagt og meningsfuld.
Den tid, der i dag anvendes til almen studieforberedelse på 
alle tre klassetrin, kan anvendes til tværfaglige forløb i bred 

De øvrige store skriftlige opgaver – studieretningsopgaven 
(SRO) og dansk-historie-opgaven – kan på en naturlig måde 
indgå i almen studieforberedelse.
I forbindelse med mundtlig eksamen i almen studieforbere-

-
giat til livs.
Skole og ministerium vil spare ressourcer – der skal ikke laves 
et stort ressourcerum.

Den konkrete udformning og placering af såvel opgaveskrivning 
som eksamen kan naturligvis diskuteres – men ideen er hermed 
givet videre til fri afbenyttelse.  

Per Brændbyge Petersen, Bent Lahn Sørensen
Svendborg Gymnasium

Almendannelse i gymnasiet
-

punkt i sidste nummer af Gymnasieskolen om, at evolutionsteorien 
bør indgå i en pakke af basale teorier, som alle studenter har 
kendskab til. 

Af andre fundamentale sammenhænge kan nævnes kroppens 
opbygning og funktion. Herunder naturligvis forplantningssyste-

Endvidere synes fotosyntesen, der danner grundlag for planter-
nes vækst og dermed hele vores fødegrundlag, at være en oplagt 
indsigt at have som færdig student.

Og hvad med dna-molekylet, som styrer udviklingen af vores 
krop og bærer den genetiske information?

Set i lyset af biologiens store betydning for selvforståelsen, den 
brede anvendelse af biologiske viden i samfundet og ikke mindst 
de unges livssituation så bør biologi være obligatorisk fag for alle 
i gymnasiet på mindst B-niveau.

Lars Viggers
Brønderslev Gymnasium & HF
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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 27. februar kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

GL-E KURSUSNYT

GL-E KURSER

Følg med på GL-E’s forside på http:/gle.gl.org. Nyhedssektionen 
opdateres løbende med omtale af nye kurser og konferencer, 
som er relevante for skolerne.

It-kurser:
Podcast i matematik
Kursusdag: Tirsdag den 25. september 2012, København.

Interaktive tavler i dansk og sprogfagene – få pladser!
Kursusdag: Tirsdag den 11. september 2012, Odense.

har fået ændret dato.

lokaler, København N.

senest 30.3.2012.

Fagligt samspil:
IFPR/GL-E-kurset Et nyt Mellemøsten i historisk og tværfagligt 
perspektiv

10.2.2012.

Lederkursus:
Hør om ledige pladser på
IFPR/GL-E-kurset Strategisk ledelse, kommunikation og perso-
nalerelationer målrettet alle med ledelses- og personaleansvar 
samt ansatte, der ønsker at vide mere om emnerne strategi og 
personaleledelse i gymnasiesammenhæng.

Medlemstilbud:
Det populære Brug stemmen bedre udbydes igen til efteråret

 
aktuelle kursustilbud fra GL-E og de faglige foreninger på 

http://efteruddgym.emu.dk/

Historie

Latinamerikas udvikling
Kursusdag: Tirsdag den 18. september 2012, Middelfart.

Studievejledning

-
-

sundby Gymnasium og HF.

Program:
10.00-12.00: Paneldebat
12.00-12.30: Frokost

-

KURSER I FAGENE

Udgivelse og deadline 
for de næste numre
4 Deadline: 27. februar kl. 14.00 

 Udkommer 8. marts

5 Deadline: 12. marts kl. 14.00 

 Udkommer 22. marts

6 Deadline: 26. marts kl. 14.00 

 Udkommer 7. april

7 Deadline: 16. april kl. 14.00 

 Udkommer 26. april

8 Deadline: 30. april kl. 14.00 

 Udkommer 11. maj

9 Deadline: 21. maj kl. 14.00 

 Udkommer 1. juni

10 Deadline: 11. juni kl. 14.00 

 Udkommer 22. juni
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ANMELDELSER

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 

Titel: Wien – kultur og historie

Forfatter: Torben P. Andersen og Elo Nielsen

Forlag: Columbus

Pris: 99 kroner, 128 sider

Vurdering og anmeldelse: Mette Hermann

 

Velskrevet og spændende bog om Wien
I udgivelsen ”Wien – kultur og historie” giver forfatterne Torben 
P. Andersen og Elo Nielsen et spændende indblik i Wiens historie 
med særligt fokus på kunst og arkitektur. 

Bogen kan anvendes både enkeltfagligt i fag som eksempelvis 
tysk, historie og billedkunst, men også i tværfaglige sammen-
hænge i almen studieforberedelse og kulturfaget på hf. Derudover 
synes det især oplagt at anvende bogen i forbindelse med studi-
eture til Østrig og Wien, og man kunne også sagtens forestille sig 
den anvendt i forbindelse med SRP. 

Forfatterne kommer langt omkring i deres behandling af emnet 
og får på bogens godt 120 sider formidlet et spændende og relevant 
billede af Wien. Bogen er kronologisk anlagt, og i første kapitel af 
bogen redegøres der blandt andet for Habsburgerne, renæssancen, 
barokken, klassicismen og Biedermeier. Herefter følger kapitel to 

-
ning. Bogen afsluttes med et kortere kapitel om Østrig efter 2. 

-
ler er alle inddelt i en række underkapitler, som gør bogen lettil-
gængelig og overskuelig. Bogen er desuden forsynet med mange 
velvalgte illustrationer, og der er tydeligvis brugt megen tid på 

Man kunne sagtens forestille sig, at bogen også ville kunne 

ikke meget ved bogen, der antyder, at det rent faktisk er en bog, 
der er skrevet til undervisningsbrug. Eksempelvis indeholder 
bogen ingen øvelser, tekstspørgsmål eller forslag til, hvordan den 

-
meside anføres det blot, at bogen med fordel kan anvendes i AT og 

forslag til undervisningsforløb eller konkrete AT-forløb og pro-
blemformuleringer.

BILLEDKUNST

Titel: Frygt og fascination. Danske og udenlandske jernbanema-

lerier fra 1840 til i dag

Forfatter: Henry Nielsen og Dorte Fogh

Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Pris: 299,95 kroner, 190 sider

Vurdering og anmeldelse: Jørgen Holdt Eriksen

 

Tog til tiden

siden de første spæde spadestik blev taget tilbage i romantikken. 
-

les hele frontier-problematikken i en række sublim-pastorale 
panoramabilleder fra tidsrummet 1837-1872. På europæisk grund 

viser, hvordan det nye motiv søges integreret i maleriske skildrin-
ger af såvel naturen som byen, alt sammen lige før 1800-tallets 
modernisering fører til en egentlig modernitet. Det er efterføl-
gende op til amerikanske Edward Hopper at omsætte modernitets-
erfaringerne på den anden side af århundredskiftet til en egentlig 
modernisme, det vil sige et kunstnerisk udtryk præget af lige dele 
abstraktion og fremmedgørelse. 

2 kapitler er helliget danske kunstneres fortolkning af banele-
gemet og livet heromkring, og de lever alle fuldt op til de interna-
tionale eksempler i bogen, både hvad diversitet, ambitioner og 
malerisk udførelse angår. 

Eneste anke til bogen er den lidt for store velvillighed forfat-
terne af og til udviser, når udvalgte billeder skal læses som tidsbil-

-

om, at det er konturerne af børskrakket i 1929, der anes i Edward 
Hoppers stemningsmættede skumringsbillede Railroad Sunset fra 
samme år. Bogen følger udviklingen helt op til 00’ernes S-togs-
stationer i form af De Roos sirligt udførte oliemalerier, hvor som-
merluften står så mondænt stille mellem perronen og venteværel-

tankevækkende bog. 
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BIOLOGI, BIOTEKNOLOGI, KEMI

Titel: Bioteknologi – en temabog

Forfatter: Peder K. Gasbjerg med flere

Forlag: Systime

Pris: 235 kroner, 176 sider

Vurdering og anmeldelse: Lis Ravnsted-Larsen

 

Hvad kan det nytte – al den moderne biotek-”videnskav”???

Det spørgsmål giver denne bog svar på. Den giver i hvert fald 
nogle eksempler på, hvor og hvordan bioteknologi kan gøre nytte 
– kræftforskning, ølbrygning, celledyrkning, nano og meget andet. 

Bogen er skrevet af forskellige eksperter. Derfor gentages ele-
mentært stof. Men da gentagelse fremmer forståelsen, går det 
udmærket, og det betyder, at bogens kapitler, der har karakter af 
cases, kan læses uafhængigt af hinanden. 

Produktion af det gode gamle øl er bioteknologisk produktion, 
og det er omtalt både teoretisk og praktisk, mens den mere 
moderne og meget debatterede produktion af bioethanol er per-

dagsorden. 

-

transgene dyr. På forsiden styrter de af sted i grisevæddeløb. Og 
så ironisk, som Dario Fo har bemærket, ligner vi mennesker grise. 
Vi har mere end 90 procent af vores gener til fælles. Det kan udnyt-
tes, og det gør forskningen. 

-

i erhvervets problemer. Hvad gør vi for eksempel, når verdens 
fosfatressource er opbrugt om cirka 50 år?

Sproget kan måske være lidt vanskeligt tilgængeligt for unge 

(scutellum) i frø.
Temabogen kan bruges i forbindelse med andre fag – samfunds-

nemlig. 

hvoraf nogle desværre ikke er helt lette at tolke. 
Ud over i faget bioteknologi vil bogen kunne gøre gavn i forbin-

delse med SRP, da der er mulighed for faglig fordybelse. 
En handy og klog bog. 
Joe – den kan nytte – den bioteknologi. 

Den 12. april 2012 kl. 13 – 16 og 26. april 9 – 17 (11 lektioner)

Professionshøjskolen UCC
Videreuddannelsesafdelingen
Titangade 11
DK-2200 København N

Læs mere på mereviden.ucc.dk/kurser/ungdomsuddannelser
Kontakt: Karin Wendt - kawe@ucc.dk, tlf. 4189 8153

Bliv bedre til at arbejde med dine egne lærings- og undervisningsstile og få praktisk viden om, hvordan 
du som underviser kan støtte flere elever i deres læreproces.

Tilmelding: Senest den 12 marts 2012 - Pris: kr. 2975 excl. moms

Hvordan nås flere elever i undervisningen?

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

inden de bliver trykt i Gymnasieskolen
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ANMELDELSER

mærk verden

Mærk verden med Jysk Rejsebureau - grupperejser til hele verden

Vi tilbyder bl.a.: Hos Jysk Rejsebureau er eventyrlysten den drivende 
kraft - også når vi sammensætter studie- og gruppe-
rejser. Vi tilrettelægger grupperejser i hele verden og 
arrangerer dem ud fra jeres behov og ønsker.  

Vores gruppeafdeling består af 7 rejsekonsulenter med 
 tilsammen 52 års erfaring i at skræddersy og tilrette-
lægge rejser. Vi tilbyder en udstrakt service, der betyder, 
at vi er med jer under hele processen - fra idé til den 
veloverståede rejse. Vi laver rejser til hele verden f.eks. 
Barcelona, Rom, London, Dubai, Bangkok, Beijing og 
New York.

86 18 42 88

Jysk Rejsebureau åbnede i 1982 og har i dag mere 
end 50 ansatte. Vi skræddersyer årligt 20.000 
eventyrlige rejser til hele verden og har egne ser-
vicekontorer, hoteller, resorts, skibe m.m. Vores 
dygtige rejsekonsulenter, der har rejst i mere end 
127 lande tilsammen, sidder klar på vores kontorer 
i Århus og Ålborg, for at sikre dig en rejse ud over 
det sædvanlige.

HISTORIE

Titel: Middelalderen – historie, religion, litteratur og kunst

Forfatter: Sanne Stemann Knudsen og Kim Beck Danielsen

Forlag: Systime

Pris: 174 kroner, 168 sider

Vurdering og anmeldelse: Sune Weile

 

Tilbage til middelalderen
Knudsen og Danielsens undervisningsbog om middelalderen er 
en gedigen gennemgang af en periode, som eleverne til stadighed 
viser interesse for. Materialet indeholder de traditionelle afsnit om 
sociale forhold, kirkens organisering og samfundets opbygning. 
Det giver et godt indtryk, at forfatterne har formået at opstøve en 
række nye kilder, som giver spændende vinkler på for eksempel  
adelens rolle og selvopfattelse.

Styrken i udgivelsen ligger særligt i anden halvdel af bogen, 
som tager udgangspunkt i kunst og litteratur i perioden. Det gæl-

-

dansk, om litterære perioder, men giver samtidig et indblik i 
periodens forestillingsverden.

-
-

ser omkring historiebevidsthedsbegrebet.
-

hed.
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KEMI

Titel: Kemi der virker

Forfatter: Søren Munthe

Forlag: KemiForlaget

Pris: 160 kroner for enkelteksemplarer og 128 kroner for køb af 

mindst 10 stk., 112 sider, illustreret

Vurdering og anmeldelse: Børge Riis Larsen

 

Smertekemi
Lægemiddelkemi har i mange år været et populært emne i kemi-
undervisningen. Nu er der udgivet en bog, som man bør være 
opmærksom på i den forbindelse. Den tager sit udgangspunkt i 

om, hvordan nervesignalet ændres. Vi læser tillige om synteser af 
-

lelse. Dertil kommer et kapitel om designerdrugs. Sidste kapitel er 
om acetylsalicylsyres opholdstid og hydrolyse i blodet, og forfat-
teren kommer med en matematisk beskrivelse heraf.

-

skrive SSO og SRP.
Sproget er friskt og letlæseligt og må tiltale eleverne. Det illu-

pædagogisk. Læserne får svar på mange spørgsmål, som for 
eksempel  hvorfor nogle forbindelser passerer fedtmembranen 
hurtigere end andre, og hvorfor biokemikerne nummererer fedt-
syrerne fra den ”forkerte” ende.

-
-

maer. 

ekstra opgaver og forslag til eksperimenter ved at blive lagt ind på 

Selv om bogen gennemgår noget helt elementær kemi i bokse 
(for eksempel Brønsteds syre-baseteori og lidt om alkoholer, 

elever med kemi på B- og A-niveau, som har lidt kendskab til 
organisk kemi.

Bogen afsluttes med et stort antal opgaver, en litteraturliste og 
et indeks.

LATIN/ALMEN SPROGFORSTÅELSE

Titel: QVO VADIS

Forfatter: Elisabeth Nedergaard og Anders Jensen

Forlag: Systime

Pris: 147,50 kroner (inkl. moms), 144 sider

Vurdering og anmeldelse: Bo Larsen

 

God nyhed til latin i almen sprogforståelse
Der er efterhånden en del lærebøger på markedet til latin i almen 
sprogforståelse. Så hvad kan QVO VADIS mon tilbyde? Teksterne 
er arrangeret, så de præsenterer centrale aspekter af Romerriget i 
1. århundrede efter Kristus med pater familias Marcus Vinicius 

-
gende progression er velkendt: Fra ordklasser og morfologi (lectio 
I-III) til syntaks (IV-VI), verbalmorfologi og aspekt med udblik til 
moderne fremmedsprog (VII-XI) og et afsluttende kapitel med 
fokus på mødet mellem Romerriget og kristendommen, nylatin og 
oversættelsesproblematik. For så vidt er bogen skåret over en 
traditionel læst. Men det er solidt gennemført. Blot kunne man 
have ønsket sig noget mere ”kød” på bogens hovedpersoner, der 
blegner en smule i selskab med øvelser, realia og grammatikafsnit.

Tekststykkerne er korte, hvis man sammenligner med de noget 
mere ambitiøse stykker i eksempelvis Babelstårnet. Men forfat-
terne formår til gengæld via øvelserne at komme virkelig vidt 
omkring. Der er mange øvelser knyttet til både tekststykker og 
grammatikafsnit, og bogens store force er alle disse små inspire-

-
rede elevopgaver, som inspirerer til at se forbindelser mellem latin 
og dansk eller andre moderne fremmedsprog. I det indledende 
afsnit reklamerer bogen med fokus på AHA!-oplevelser, og netop 

sortere og skære i de tolv lectiones. Men det er et luksusproblem. 
-

riget fungerer godt som supplement til indlæringen af den lidt 

appendices bag i bogen. Også disse er meget anvendelige.
-

else. 
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ANMELDELSER

OLDTIDSKUNDSKAB

Titel: Blod, slim & galde

Forfatter: Anders Frøland & Simon Laursen

Forlag: Systime

Pris: 215 kroner, 182 sider

Vurdering og anmeldelse: Sebastian Persson

 

Menneskets legeme har i sig blod, slim og gul og sort 
galde …

-
stens oprindelse i det gamle Grækenland.

mellem den tidligere overlæge Anders Frøland og den klassiske 

vis introduceret et relevant og repræsentativt udvalg af de hip-
pokratiske skrifter. Udvalget består af: Epidemibog 1, Vind, vand 
og steder, Den hellige syge, Lægekunstens oprindelse og princip-

forståeligt dansk, og sammen med en forklarende ordliste samt 
litteraturliste er man mere end godt klædt på til at introducere 
eleverne for de første spæde forsøg med en naturvidenskabelig 
metode og til den antikke lægevidenskabs forunderlige verden. 

lægers fremragende evne til at beskrive, hvad de ser, og samtidig 
forundres over deres til tider meget fantasifulde forklaringer. Men 
i kraft af Frølands og Laursens udmærkede introduktioner til de 
enkelte tekster føler man sig aldrig helt fortabt i forsøget på at 
forstå teksterne.

Blod, slim & galde kan på det kraftigste anbefales til alle, der 
har modet til at prøve noget nyt i oldtidskundskabsundervisningen, 
i et AT-forløb eller forsøge at lave et forløb i oldtidskundskab med 
direkte farvning af en naturvidenskabelig studieretning.

Repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabets medlemmer indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 25. april 2012 kl. 10.00-16.00
på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V  

For mødet er fastlagt følgende foreløbige dagsorden:

1. Velkomst ved GL’s formand

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af dagsorden

5. OK 13

a.  Hvordan skal GL tackle OK13-forberedelserne, herunder omverdenen, status mv.

b. Godkendelse af overenskomstkrav

c. Fuldmagt til hovedbestyrelsen til indgåelse af AC-forhandlingsaftale om OK 13

6. Eventuelt.

Dagsordenspunkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest 

tirsdag den 13. marts 2012 kl. 16.

Dagsordenspunkter, der vedrører fastlæggelse af retningslinjer for foreningens politik, skal 

indeholde et motiveret beslutningsforslag og en begrundelse for, at der er tale om retningslinjer 

for foreningens politik. Herudover kan der optages punkter på dagsordenen, som afkræver 

hovedbestyrelsen en redegørelse for spørgsmål om foreningens virksomhed. En sådan redegørelse 

kan danne baggrund for en drøftelse, der kan resultere i en opfordring til hovedbestyrelsen. 

Øvrige beslutningsforslag skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 27. marts 2012 kl. 16. 
Fristerne er fastlagt ud fra GL’s love.
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PSYKOLOGI

Titel: Tyve eksperimenter, der ændrede vores syn på mennesket

Forfatter: Henrik-Høgh Olsen og Thomas Dalsgaard

Forlag: Plurafutura

Pris: 295 kroner, 448 sider

Vurdering og anmeldelse: Jan Bæk

 

Den eksperimentelle psykologis højdepunkter
I grundbøger fremstilles klassiske psykologiske eksperimenter 
præcist, skematisk og skåret ind til benet, hvilket giver god mening 
i en grundbog. Men herved mistes den intense spænding og usik-

Høgh-Olsen og Dalsgaard ønsker i denne antologi med beskri-
velse af 20 eksperimental-psykologiske highlights at bibringe 
læseren en fornemmelse af den kreativitet og entusiasme, som 
driver eksperimentalpsykologisk forskning. Redaktørerne har 
udfordret en række kolleger til i en livlig, fortællende form at 
berette om et centralt eksperiment inden for deres psykologifag-

-
logi og neuropsykologi. Med de forventede klassiske eksperimen-
ter i første del (Asch, Zimbardo, Milgram, Sherif etc.), Harlow, 

I de mest velskrevne kapitler gøres der en del ud af at sætte det 
pågældende eksperiment ind i en psykologi-historisk kontekst. 

Hvilke fravalg foretages og med hvilke begrundelser? Alt sammen 
giver læseren levende indsigt i forskningsprocessen og styrker 

eftertidens kritik af etik og metode inddrages. Herved får mate-
rialet relevans for psykologiunderviseren, idet inddragelse heraf 
kan fremme elevernes kritiske metodebevidsthed – og kan man 

redaktørerne.

PÆDAGOGIK

Titel: Stoffer og natteliv

Forfatter: Margaretha Järvinen med flere

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Pris: 275 kroner, 243 sider

Vurdering og anmeldelse: Stig F. Sørensen

 

Gedigen indsigt i unges stofbrug
Bogen er en omfattende kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af 

komparative undersøgelser ligger de danske unge i den europæi-
-

fer. Således har 48 procent af de 15-34-årige prøvet at ryge hash, 

ecstacy og amfetamin. Undersøgelserne i bogen fokuserer primært 
på den såkaldte normaliseringstese. De bekræfter, at brugen af 
hash er blevet mere normal blandt de unge op gennem 90’erne og 
i 00’erne. Blandt de 17-19-årige er der således sket en normalise-
ring af hashbrug. Det skyldes først og fremmest, at hash er blevet 

mediernes behandling af stofbrug har ændret karakter. Herudover 
er risikoopfattelsen af hash hos de unge blevet mindre. Derimod 
er der ikke tegn på, at der er sket en normalisering af brugen af de 

Undersøgelserne kan siges at understøtte den såkaldte trap-

stor sandsynlighed røget hash, har et stort alkoholforbrug og er 
startet tidligt med cigaretrygning.  

Stofbrug er mere udbredt hos unge uden for uddannelsessyste-
met og på erhvervsskolerne. De har ofte et poly-stofbrug. Blandt 
gymnasieunge er stofbrug mindre hyppigt, men der er små grup-

hash. 
Bogen giver læseren en nyttig og gedigen viden om unges stof-

brug. Til sidst i bogen kommer forfatterne med en række gode 
forslag til forebyggelse af stofbrug. Som forfatterne så rigtig nok 
pointerer, så bør en forebyggende indsats fokusere på, at de unge 
har forskellige tilgange og erfaringer med stofbrug.
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SAMFUNDSFAG 

Titel: Fold dig ud – i samfundsvidenskabelige metoder

Forfatter: Per Henriksen og Torben Stener Nielsen

Forlag: Columbus

Pris: 190,25 kroner, 217 sider

Vurdering og anmeldelse: Tommy P. Magnussen

 

Godt tematisk opslagsværk
Bogen er en redigeret version af førsteudgaven fra 2007. På struk-
tureret vis formår bogen at præsentere læseren for en række 

afsnit med fokus på begrebsafklaring og anvendelsesorienterede 
afsnit, kapitel 6 vil således med stor fordel indgå i tværfagligt 

være svært for en ikke-matematik-kyndig samfundsfagslærer at 
-

bogen sigter mod A- og B-niveau. Bogens største styrke er de sidste 

-
milde med gode eksempler og små opgaver der følger bogens 
progression. 

Færdigheder, Faglighed og Formidling. Kursisten bliver hermed 
fastholdt i en direkte anvendelse på aktuelle emner i undervisnin-
gen. 

I en undervisningsverden hvor produktkravet til eksamensfrem-
læggelse skifter hurtigt, tilbyder Fold dig ud – i samfundsviden-
skabelige metoder også en god start på eksamensforberedelsen af 
kursister og elever. Som eksamensforberedelse til 24-timers-
eksamen i samfundsfag B er bogen særligt anvendelig. Synopsis-
formen er stadig en vanskelig en af slagsen for mangen en elev. 

på opbygning og selve anvendelsen som talepapir. Bogen er i 

en fremragende redskabsbog! 

RELIGION

Titel: Når Gud bliver nationalist – civilreligion i USA og Danmark

Forfatter: Lotte Møller Bøtcher

Forlag: Columbus

Pris: 98 kroner, 128 sider

Vurdering og anmeldelse: Hans Jørgen B. Thomsen

 

Et nyt emneområde til faget!
USA er en sekulær stat ifølge forfatningen, men de historiske 
forudsætninger har givet landet et dybt religiøst civilsamfund med 
præsidenten som dets ypperstepræst. Her tager denne bog fat og 
drager sammenligning med civilreligionen i Danmark, hvor det 
forholder sig noget anderledes. En virkelig god ide til fornyelse af 
fagets emneområder!

begreber og oversigt over retoriske virkemidler til civilreligionen 
som fænomen. Bogens rygrad er 3 kapitler, der, i et præcist sprog, 

i den amerikanske civilreligion (forestillingsverden og mytologiske 
temaer ) fra 1945 og frem til i dag. Som dokumentation hertil er 
der mere end 40 større eller mindre tekstuddrag af præsidenternes 
indsættelsestaler og deres State of the Union-taler på engelsk med 
oversættelse af de mest vanskelige ord. Det har karakter af en 
faglig afhandling, og man spørger sig selv, om dog ikke nogle af 
disse kilder kunne være brugt på en mere aktiverende måde. På 

enkelte kapitler, men til ovennævnte kapitler er der ingen opgaver.

med fyldige uddrag af Bushs (2005 ) og Obamas (2009) indsæt-
telsestaler ( oversat til dansk) og med kilder til den danske civil-
religion. Flere tekster, videoklip og links hertil kan hentes på 

-
-
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Lotte Grün 1950-2012
Lotte Grün døde den 5.1.2012 efter lang tids 
sygdom.

Lotte blev ansat i det gamle Frederiksborg 
Amt i 1985, hvor hun underviste i biologi 

der har nydt godt af, når Lotte øste ud af sin 
store, brede viden, der rakte langt ud over 
biologifagets rammer. I 1994 blev Lotte 
ansat på HF-øst, der senere blev fusioneret 
med Espergærde Gymnasium. Her oplevede 
vi hende som en meget engageret lærer, altid 
fagligt opdateret og parat til at dele ud af 
sin viden og erfaringer. Lotte var også fore-
gangsmand på it-området og en af de første, 
der inddrog det i undervisningen.

Lottes hovedinteresse lå i botanikken, 
hun dyrkede sin egen have med ildhu, og 
katederet var altid pyntet med årstidens 
planter, når eleverne mødte op til undervis-
ning.  

Det var ikke altid lige nemt for Lotte, hun 
mistede tidligt sin mand og var selv igennem 

-
pede sig ud af. Senere brændte hendes 
bindingsværkshus ned til grunden. Til sin 

Normann, som hun nu efterlader. Sammen 

-
middage. 

Den sidste sygdomsperiode kunne Lotte 

holde kontakten til skolen og undervisnin-
gen, men måtte til sidst give slip. Vi kommer 
til at savne Lottes friske pust og levende 
interesse for skolen og biologifaget.

og Kirsten Hede

Volmer Lilholt 1910-2012
Sidste torsdag i september har for mange 
idrætslærere og elever siden 1949 været 

i den landsomfattende atletikturnering i 
-

strede lærere og elever dystet om at blive 
landets bedste skolehold i atletik for drenge 
og for piger. Det oprindelige formål med 

-
hold, og det er det stadig.

Volmer Lilholt havde med matematisk 
snilde konstrueret en turnering, der gav 
plads til både de bedste individualister og 
de lidt mindre gode på samme hold. Man 
kunne ikke, som turneringen var sat sam-
men, vinde med en, to eller tre topatleter. 
Der skulle mere til. Navnlig var nummer tre 
i hver øvelse vigtig, fordi det var det samlede 

point.
Som deltager på Efterslægtens hold i 

spænding og forventning, man havde ved 
at møde elever fra andre skoler rundt om i 
landet.

Volmer Lilholt som en inspirerende lærer i 
-

søvelser (DHL) og blev også kollega med 
ham både på DHL og på Øregaard Gymna-

skulle forevises øvelser og forklares tekniske 

og eleverne befandt sig godt i hans selskab 
og undervisning.

Volmer Lilholt var i 1960’erne formand 
for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening. 
Et hverv, han forvaltede med stor faglig og 
pædagogisk autoritet. I 1973 trådte han 
tilbage som formand for atletikudvalget 
under Gymnasieskolernes Idrætslærer-

Turneringerne har siden 1960’erne 
udviklet sig og omfatter nu badminton, 
basketball, fodbold, gymnastik, håndbold, 
volleyball og ultimate. De er også i dag en 

år til stor glæde for mere end 3.000 gym-
nasie- og hf-elever og deres lærere. 

Volmer Lilholt havde næppe i 1949 fores-
-

turnering, han var med til at starte. De af 

vil mindes hans indsats med taknemme-
lighed.

Tårnby Gymnasium

FORLAGET               VISTOFT

NY BOG
med 2 indlagte

cd’er

Find inspiration 
i bogen Om lidt 
er sangen klar...

Første og hidtil eneste 
bog om det enestående 
danske fænomen, 
lejlighedssange.

“..gennemfestlig bog..”
Søren Vinterberg, Politiken

432 sider | Kr. 298,-

BESTILLES HOS:  Forlaget Vistoft
tlf 8636 5800 • tm@forlaget-vistoft.dk.

Konfirmationssang?

Har du skiftet skole, 

er gået op eller ned i 

tid, flyttet eller fået 

ny e-mail? Så husk at 

give GL besked. 

Det letteste er at 

klikke ind på 

www.gl.org under 

”mine medlems-

oplysninger”.

47

Gym
nasieskolen  #3  2012

MINDEORD

Gymnasieskolen modtager mindeord. 

De skal maks. indeholde 2.400 enheder 

inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen 

senest mandag d. 27. februar kl. 14.00 

på gymnasieskolen@gl.org



Sommerhus ved Vesterhavet

Forårs- eller sommerferie i sommerhus 

300 m fra Vesterhavet i Slettestrand. 7 

sengepladser plus 2 i anneks. Vaske- og 

opvaskemaskine, sauna, parabol, bør-

nevenlig grund, 2 terrasser.

jt@fjerritslev-gym.dk

www.makrelvej.dk

Lucca/Toscana

Hold ferie eller forlænget weekend i 

det historiske middelalder-/renæssan-

cecentrum i Lucca, indenfor den fan-

tastiske bymur. Kort afstand til sand-

strande og bjerge, Firenze og andre 

historiske byer. Lejligheden mest til to 

personer, men også med plads til et par 

småbørn.

jt@fjerritslev-gym.dk

www.setoscana.dk

Stort hus med udsigt 

i Sydfrankrig

Hyggeligt og rummeligt hus i autentisk 

fransk bymiljø i Parc Régional Naturel 

du Haut Languedoc, stor terrasse med 

bjergudsigt, 9 sovepladser, opvaskema-

skine, vaskemaskine, 4 cykler, bordten-

nis, 1 time til Middelhavet. Mange mulig-

heder for vandre- og cykelture.

jyttethorning@live.dk

www.languedocferie.mono.net

Landsbyhus til leje i Slovenien

Besøg en uopdaget og rolig plet med 

brusende bade- og fiskefloder, høje 

bjerge, spændende kultur og historie, 

flinke mennesker. Daseferie i rolige om-

givelser – med masser af muligheder 

for aktiv ferie: Riverrafting, hesterid-

ning, bjergvandring, cykling i ’Tour de 

France’-bjerge og meget mere.

Huset er originalt og rustikt istandsat 

med masser af patina. Tre soveværel-

ser med seks sovepladser.

Pris: 3.000 kr. pr. uge alt inklusive.

www.lej-hus-i-slovenien.dk eller 

+45 3084 4906.

Bondehus med havudsigt 

til leje på Ærø

Direkte udsigt over Østersøen og privat 

adgang til egen strand m. super bade- og 

fiskevand samt ugenert skøn natur. Mas-

ser af plads ude og inde, hyggelig have, 

vinmark, adgang til urtehave, hønsegård.

Charmerende og rustikt istandsat hus 

udlejes på ugebasis. Fire soveværelser 

med 7-8 sovepladser.

Pris: 4.500 kr. pr. uge alt inklusive.

www.vingaarden.net eller 

+45 3084 4906.

Sydfrankrig: Skønt hus med 

have og udsigt

Skønt hus med egen have i den char-

merende kurby Vernet-Les-Bains i de 

østlige Pyrenæer kun 50 km fra Middel-

havet. Super udsigt over bjerg og by. Til 

6 personer. Gratis trådløst internet.

velkommen@nostra-casa.dk

www.nostra-casa.dk

Sommerhus på Nordfyn 

udlejes uge 29 og 30
 

Nyistandsat 75 m² sommerhus, 6 per-

soner, 250 m fra fyens bedste bade-

strand (Hasmark) udlejes i ugerne 29 og 

30. Opvaske- og vaskemaskine, 4 cykler 

m.m. Gå og cykelafstand til Hofmands-

gave, naturområdet Enebærodde og 

campingplads med offentlig badeland og 

lejeplads. 4.000,-/uge, 7.000,-/to uger.

lm@svendborg-gym.dk

Sydfrankrig & Berlin

Hold ferie i charmerende og velindret-

tet hus i sydfranske Uzés i hjertet af 

Provence eller i en Bauhauslejlighed i 

Berlin-Prenzlauerberg. 

Priser på 45-75 € pr. nat. Oplagt til en 

lang weekend eller en ferieuge. 

Se www.oplevsydfrankrig.dk eller 

www.berlinerhybel.dk
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FRA LÆSER TIL LÆSER

Her kan indrykkes ikke-erhvervsmæs-

sige annoncer samt salg af lejligheder, 

huse og grunde. Maks. 40 ord plus over-

skrift. Teksten (helst pr. e-mail til 

gymnasieskolen@gl.org) samt betalingen 

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

bankkonto i Danske Bank 4180-3119-

416-264) skal være på redaktionen 

senest dagen før deadline (se deadlines 

andetsteds i bladet eller på 

www.gymnasieskolen.dk).



REJSEANNONCER

Studie- og grupperejser

Læs mere på www.kilroygroups.com
Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroygroups.dk

Vi arrangerer studierejsen og står for alle de praktiske detaljer!
Det sparer jer masser af tid !

inkl. fly og flersengs-
værelser på hotel, fra kr.....  3.065,-
Istanbul 6 dage/5 nætter BEYOND SIGHTSEEING:

• Skolebesøg
•  Virksomhedsbesøg, f.eks. Hyundai
•  Møde med Imam. Mulighed for at
 stille spørgsmål om islam og dens
 regler

LONDON - med fly 5 dage fra kr. ......................2.348,-

OXFORD- med fly 5 dage fra kr.   ....................2.498,- 

LIVERPOOL  - med fly 5 dage  fra kr.   ................2.648,- 

DUBLIN - med fly 5 dage  fra kr.   ....................2.148,- 

EDINBURGH- med fly 5 dage fra kr.   ...........2.498,-

Ring GRATIS 8020 8870 
info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk

ENGLAND,    IRLAND,  
SKOTLAND
se alle rejsemål www.alfatravel.dk 

“Rejser til Storbritannien hitter lige nu! Rigtig 
mange flyforbindelser giver fornuftige priser, 
og under opholdet er der rigtig meget stu-
dierelevant at tage sig til.  Tag fx 1000 år tilbage 
i Irlands historie til landsbyen Dyflinn, hvor kel-
tere og vikinger boede side om side.” 
Christian Skadkjær, mere end  25 år med grupperejser

Sitges: Ferielejlighed til salg

Hyggelig og rummelig lejlighed i Sitges 

(40 min til Barcelona). Stor stue, 2 so-

veværelser, moderne køkken og bade-

værelse. 6 sovepladser. Fælles swim-

mingpool. Ca. 1 km til strand og havn.  

Pris: 220.000 euro.

pja@stgym.dk

5020 9260

www.dynevors.eclipse.co.uk/sitges/

Ferielejlighed centralt i Athen

Hold ferie i skøn 3-værelses lejlighed 

på 85 m² med 2 store altaner. Tæt på 

caféliv og nogle af byens hotteste spi-

serestauranter og kun et kvarters gang 

til indre centrum. Perfekt sommer som 

vinter. Fra 5 dage. Se selv billederne.

post@athen4u.dk

www.athen4u.dk

Udlejes Costa del Sol

1. sal i smuk lav bebyggelse, fælles have 

m. pool, 2 sovev., badev., stue/køkken. 

Altan m. havudsigt, 200 m til strand. 

Nær indkøb, bus, golfbaner.

Sommerferie 3.000 dkr. pr. uge

Andre uger 2.500 dkr. pr. uge 

Priserne er inkl. el. Henvendelse:

birgitta_haaning@hotmail.com

http://www.rieaila.com/losclaveles40 

5944 1642.

Feriehus, Ærø

Stråtækt bondehus på stor, ugenert, 

solrig grund med havudsigt 500 m fra 

badestrand udlejes på ugebasis.

2 stuer, 3 værelser – 6 sovepladser 

køkken og bad. Langevrætte 5, 5985 

Søby, Ærø (se google earth).

Pris pr. uge 3.500 kr. plus forbrug.

+45 2325 8027

lpwk@km.dk

Nerja – Andalusien 

Skøn ferielejlighed ved den hyggelige og 

autentiske by Nerja udlejes. Panorama-

udsigt over Middelhavet, stor tagter-

rasse og 2 store altaner, strand 350 

meter. Fælles svømmepøl. Aircondition.

Fra 2.500 pr. uge. Plads til 6-7 personer. 

Yderligere info:

www.casa-louisiana.dk 

7452 1961.
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TLF. 7020 9160  |   INFO@SBTOURS.DK  |  WWW.SBTOURS.DK

.............................mange andre destinationer...................................

SPECIALIST  I  GRUPPEREJSER

Amsterdam... fra 1.850

Krakow...      fra 1.895

Budapest...   fra 1.950 

Prag...            fra 2.095 

London... fra 2.195

Wien...    fra 2.250

Paris...    fra 2.295

Dublin...  fra 2.295

Rom...        fra 2.695

Istanbul...  fra 2.795 

Barcelona... fra 2.795

Athen...      fra 3.095 



Studierejser til alle 
europæiske storbyer

VIND EN IPAD
SÅ ER DU ONLINE 
PÅ REJSEN
Gå ind på grupperejsebureauet.dk og deltag i konkurrencen om en iPad 2

KONTAKT OS OG FÅ ET TILBUD:

44 94 60 90
info@grupperejsebureauet.dk

eller se alle vores rejsemål på

grupperejsebureauet.dk

Med personlig service, stort engagement og
til den helt rigtige pris tilbyder vi skræddersyede 
studierejser til alle europæiske storbyer. 

B L Rom D

 .... det er os, du kommer tilbage til

TOP 5 DESTINATIONER:

rreau tet dkdkdk og

Rejsen begynder på
Team-benns.com

Kontakt Tina 
på tlf: 46 91 02 59
timj@team-benns.com

Studierejse til London, fly, 5 dage

Prisen inkluderer fly og  4 nætter i flersengs-
værelse på hostel

London er med sin historie 
og multikulturelle sammen-
sætning et oplagt mål for 
en studierejse

Vi arrangerer studierejsen 
og står for alle de mange 
praktiske detaljer!
Det sparer jer for masser 
af tid !

Big Ben

Top 3 studiebesøg: 

båd 6 dage/3 nætter i 
flersengsværelse på hostel fra kr. 1.250,-

 2.360,-
pr. person

SUPERPRIS
fra kr.

Harrow School

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

Berlin fra kr. 770

Cesky Raj (Action eller ski) fra kr. 1.335

Prag 6 dg./3 nt. fra kr. 1.055

Tyskland naturcamp fra kr. 1.430

Krakau 6 dg./3 nt. fra kr. 1.125

Warszawa 6 dg./3 nt. fra kr. 1.125

Budapest 6 dg./3 nt. fra kr. 1.110

NYT: VI TILBYDER OGSÅ LONDON!

Kontakt os: www.vm-rejser.dk
36 98 19 39 & 75 16 42 15

7765Berlin   fra kr.       746

Cesky Raj  6 dg./3nt. fra kr.   1.620

Prag  6 dg./3 nt. fra kr.   1.221

Krakow  6 dg./3 nt. fra kr.   1.271

Warszawa  6 dg./3 nt. fra kr.   1.312

Budapest  6 dg./3 nt. fra kr.   1.398

London  6 dg./3 nt. fra kr.   1.708
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Mediefag

13749

NYHED

Undervis på tværs  
af platformene bog, 

dvd og web 

Grundbog
ZOOM er blevet til i et samarbejde mellem Gyldendal, DR og Det Danske Filminstitut. Bogen 
dækker både læreplanen på C- og B- niveau og klæder eleverne på til filmanalytiske studier 
og arbejdet med at producere egne film.Grundbogen indeholder varierede opgavetyper, der 
lægger op til både analyse og kreative produktioner. Eleverne arbejder på tværs af medie-
platformene bog, dvd og website.

Dvd
Dvd’en indeholder 17 hele dokumentar- og fiktions-film og tre uddrag som alle introduceres 
i grundbogen. Filmene dækker en bred vifte af genrer inden for fiktions- og dokumentarfilm. 
I alt ca. 8 timers film.

Website
Websitet til ZOOM er gratis tilgængeligt og består af en digital tidslinje og en produktions-
matrix. Tidslinjen giver overblik over film- og mediehistorien fortalt i lyd, billeder og  
tekst og med tilknyttede opgaver. Her finder eleverne bl.a. en lang række klip fra film-  
og tv-historiens begyndelse frem til i dag med et væld af genrer repræsenteret og med 
tilknyttede opgaver. Produktionsmatrixen er et styringsværktøj fra ide til færdig film, der 
klæder eleverne på til selv at producere film.

Gratis website på dr.dk/zoom

ZOOM  
– grundbog i medier
AF JETTE MELDGAARD HARBOE OG HENRIK POULSEN

ZOOM tilbyder en komplet undervisningspakke til medieundervisningen i 
gymnasiet og består af en grundbog, dvd og websitet dr.dk/zoom, som er 
frit tilgængeligt.

gen 
ier
der 
-

n i
er

Grundbog –  
300 sider kr. 279,-

Dvd – kr. 599,-
ex moms

PÅ VEJ!

Grundmodul Elevmodul Studiemodul Eksamensmodul Time-fagmodul

Opbygningen af Lectio

Erfaringer med Lectio Bogdepot
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Matematik

Grundbog inkl. i-bog med 
studieretningskapitler og 
opgavebog  kr. 225,-

Niveau B klar til skolestart

Se i-bogen på lru.dk

Matematik er også 
raketvidenskab

Det er fascinationen af den rolle matematikken  
spiller i vores liv, som er en del af drivkraften for 
forfatterne bag Hvad er matematik?

Hvert kapitel indledes med fortællinger, hvor 
matematik har spillet en rolle i nutiden såvel 
som i fortiden, og der afrundes med en række 
forslag til projektoplæg. 

Den matematiske teori er grundigt behandlet. 
Hele lærebogssystemet bygger på en om-
fattende anvendelse af matematiske værktøjs-
programmer og demonstrerer både en formel - 
baseret og en eksperimenterende tilgang 
til problemerne.  
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