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Spektrum – Fysik B
Af Carsten Claussen, Erik Both og Niels Hartling
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Spektrum – Fysik I og II samlet i en ny  
revideret version
Med den nye Spektrum – Fysik B er undervisningen i fysik 
på B-niveau dækket godt ind. Bogen er en opdateret og 
koncentreret version af Spektrum – Fysik I og II og inde-
holder det nødvendige stof i fysik på B-niveau i det almene 
gymnasium. 

Spektrum – Fysik B introducerer de fleste nye formler med 
et eksempel. De fleste eksempler er udformet som gen-
nemregnede opgaver. I slutningen af eksemplet er der et 
simpelt spørgsmål (med facit), der kan bruges til en hurtig 
kontrol af, om man har fået fat i det væsentlige. 

Hvert kapitel slutter med et  studiesupplement, som indle-
des med en oversigt over de væsentligste mål med kapitlet. 
Der er  udarbejdet facitliste til studiesupplementet.

Læs mere på www.gyldendal-uddannelse.dk
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LEDER

Attraktivt gymnasium og nye signaler

TYSK, FRANSK 
OG SPANSK RAP 
I AARHUS

Side 24 Side 6 

72 % af gymnasieklasserne  TYSK, FRANSK
OG SPANSKPP RAP
I AARHAA US

Side 24

72 %

Dette nummer af Gymnasieskolen handler meget 
om gymnasiet som et attraktivt sted. En attraktiv 
arbejdsplads for lærerne og en attraktiv lærings-

institution for eleverne.
Hvis vi fortsat skal tiltrække dygtige kapaciteter og 

holde et højt læringsniveau – for det har vi, selv om 
nogle prøver at tale det ned (men dermed ikke nødven-
digvis sagt, at det ikke kan blive endnu bedre)! – er 
skolerne mere eller mindre tvunget til at udvikle sig som 
attraktive akademiske arbejdspladser i konkurrencen 
om arbejdsmarkedets attraktive arbejdskraft.

Men hvad er det så egentlig, der gør skolerne til attrak-
-

digt svar på, for meget afhænger af øjet, der ser, samt 

bud, som også kan tjene som inspiration for andre. 
Nogle sådanne blev præsenteret på en stor kon-
ference i september (se også Gymnasieskolen 16) 
som en foreløbig kulmination på projektet ”At-
traktive Arbejdspladser”, og redaktionen har 

derfor været ude på et par af skolerne for at besøge 
dem i dagligdagen og høre, hvordan de som hen-

holdsvis ledelse og lærere har grebet udfordringerne 
an. Det kan du blandt andet læse om i dette num-

mers tema.

Men tingene hænger sammen. Et attrak-
tivt gymnasium er ikke kun attraktivt 
for lærerne; det er også attraktivt for 
eleverne. Det bliver det på mange må-
der, men en af disse handler om læ-
ringsmiljøet – også det fysiske. Her 

kommer antallet af elever i klas-
serne og på holdene, klassekvo-
tienten, ind i billedet. Hvilket i 
øvrigt igen hænger sammen med 
lærernes arbejdsmiljø.

GL’s årlige undersøgelse fra september – altså foreta-
get efter den traditionelle første bølge af frafald blandt 
eleverne – viser desværre, at klassernes størrelse gen-
nemsnitligt set er steget IGEN (læs nyheden side 6)! Den 
gode nyhed er, at tallet er faldet en smule på hhx-om-
rådet, men det gør jo sådan set bare situationen værre 
for de andre.

En anden mulig god nyhed i den forbindelse er det nye 
regeringsgrundlag på ungdomsuddannelsesområdet, 
som den nye børne- og undervisningsminister, Christine 
Antorini (S), skal arbejde efter.

Christine Antorini er langtfra ukendt for sektoren. 
Hun har i mange år interesseret sig for skole og uddan-
nelse og har de seneste år også været Socialdemokra-
ternes uddannelsesordfører.

Som du kan læse i nyheden på næste side, vil den 
nye regering blandt andet arbejde for at nedbringe klas-
sekvotienten og derigennem højne kvaliteten i under-
visningen.

Nu er sådanne programerklæringer og gode intentio-
ner som bekendt ingen garanti i sig selv, men der er i 
grundlaget generelt en ny og mere positiv retorik at spore 
over for ungdomsuddannelserne. Den nu tidligere rege-
ring gjorde i mange år en brav indsats for at mistænke-
liggøre og nedgøre sektoren og dens ansatte med kon-
trolforanstaltninger, målinger, bebrejdelser og 
tvivlsomme rapporter. Ledelserne skulle have magten. 
Det nye grundlag taler pludselig om lærerstyret under-
visning – halløj, er tilliden til lærerne og deres faglighed 
mon på vej tilbage?

Det kan man håbe; diverse undersøgelser tyder på, 
at en stærk professionsfølelse, -faglighed og -stolthed er 
vigtige ingredienser i et succesfyldt undervisningssystem.

God læsning!

Morten Jest, chefredaktør
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Regering vil skabe mindre klasser
Regeringen og den nye børne- og undervisningsminister, Christine Antorini (S), lover  
at øge kvaliteten af ungdomsuddannelserne. Ministeren skal ifølge regeringsgrundlaget 
arbejde for at nedbringe klassestørrelserne. Derudover skal der udarbejdes forslag til  
en taxameterreform.

E leverne på de gymnasiale uddan-
nelser kan måske se frem til mere 
albuerum i klasseværelset. Regerin-

gen og dermed den nyudnævnte børne- og 
undervisningsminister, Christine Antorini 
(S), mener, der er behov for at nedbringe 
klassestørrelserne på de gymnasiale ud-
dannelser. 

I regeringsgrundlaget – S-R-SF-regerin-
gens drejebog for de næste års politiske 
arbejde – står der, at der er behov for at 
nedbringe klassestørrelserne, da de 
”mange steder er blevet en alvorlig bar-
riere for ordentlig indlæring”.

Samtidig ønsker regeringen generelt at 
øge kvaliteten af ungdomsuddannelserne, 
herunder de gymnasiale uddannelser. 
Undervisningsministeren er dog ikke bun-
det af konkrete mål for, hvor meget klas-
sestørrelserne skal nedbringes, eller hvor-
når det skal ske.

En undersøgelse fra Gymnasieskolernes 
Lærerforening fra september (se også ”Re-
kordudvikling fortsætter” på side 6) viser, 
at 72 procent af de nye elever på de gym-
nasiale uddannelser er mere end 28 i klas-

i forhold til året før.
Professor på Center for Uddannelses-

forskning på Aalborg Universitet Palle 
Rasmussen mener derfor, det er fornuftigt, 
at regeringen vil se på klassestørrelserne. 
Han advarer dog mod alene at tegne en 
lige linje mellem klassestørrelser og kva-
litet i undervisningen.

”Det er problematisk at se ensidigt på 
klassestørrelserne som et gennemsnitsmål. 
Noget undervisning kan måske godt foregå 
som noget, der minder om forelæsning, 
hvis der også er plads til at dele eleverne 
op i mindre grupper i andre timer,” siger 
Palle Rasmussen, som erkender, at det alt 
andet lige er nemmere at skabe denne 
variation i gruppestørrelser, hvis der er 
færre elever per klasse.

Regeringen sætter som skrevet ikke mål 
på klassestørrelser, men skriver, at der skal 
foretages ”et serviceeftersyn af de gymna-
siale uddannelsers indhold og rammer”.

Taxameterordningen
Den nye undervisningsminister, Christine 
Antorini, har tidligere udtalt sig til fordel 
for et mere socialt taxametersystem for de 
gymnasiale uddannelser – det kan for 
eksempel være, at gymnasier med en høj 
andel af tosprogede elever får ekstra øko-
nomisk støtte.

I første omgang vil regeringen nedsætte 
et udvalg, som ”skal udarbejde forslag til 
en taxameterreform, der fordeler ressour-
cerne til ungdomsuddannelserne mere 
retfærdigt”. Taxametersystemet skal 
blandt andet tage højde for uddannelses-

udfordringer.
“Vi er helt enige i princippet om en sær-

lig økonomisk støtte til de gymnasier, der 
har en særlig opgave at løfte,” har Chri-
stine Antorini tidligere sagt i en artikel 

om taxametersystemet i Gymnasieskolen.
Palle Rasmussen fra Center for Uddan-

nelsesforskning mener også, det er for-
nuftigt at se på taxametersystemet i for-

”Det er væsentligt anderledes at drive 
ungdomsuddannelse i en af de større byer 
end for eksempel i Vesthimmerland, hvor 
der kun er et gymnasium til et stort om-
råde. Det er nødvendigt at se på de struk-
turelle udfordringer, hvis man skal have 
deltagelsen på ungdomsuddannelserne op 
i yderområderne,” siger Palle Rasmussen.

Det vil den nye regering:
-

serne.

-
nasiale uddannelsers indhold og ram-
mer.

forslag til en taxameterreform.

skræddersyede uddannelsesforløb, hvor 
den unge kan gennemføre moduler in-
den for ungdomsuddannelser, produk-
tionsskoler og højskoler, der tilsammen 
skal udgøre en fuld ungdomsuddan-
nelse.

den såkaldte Den Fri Ungdomsuddan-
nelse. 

T
EKST: JO

H
AN R

ASM
USSEN

Side 12 Side 10 

Pengene skal tilbage til  
kernen: De skal bruges på at 
gøre lærerne endnu bedre

LÆRERNES FAGLIGHED BEDØMMES TIL 
7,9 I ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE
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T
EKST: M

O
RTEN JEST

Negativ rekordudvikling fortsætter
Trods mange skolers gode økonomi og det store politiske fokus på at fastholde  
elever i systemet fortsætter den gennemsnitlige klassekvotient på landets gym-
nasier med at stige. Handelsgymnasierne har dog formået at skabe et lille fald,  
viser Gymnasieskolernes Lærerforenings årlige opgørelse over klassestørrelserne.

”Der er blandt andet behov for at nedbringe 
klassestørrelserne, der mange steder er ble-
vet en alvorlig barriere for ordentlig indlæ-

ring.”
Sådan står der i det nye regeringsgrundlag. Det er 

nye toner; i mange år har de toneangivende politikere 
ikke villet røre ved lederes og rektorers ret til at skrue 
op for klassestørrelserne, fordi den er blevet set som en 
del af skolernes økonomiske selvstyre. Regeringsgrund-

-
elt loft over klassestørrelsen. Faktum er imidlertid, at 
den gennemsnitlige klassekvotient på landets gymna-
siale uddannelser fortsat stiger. Det viser den årlige 
indsamling af tallene foretaget af Gymnasieskolernes 
Lærerforening (GL) i september. Faktisk er klassekvo-
tienten med 29,2 elever i gennemsnit nu større end 
nogensinde.

Undersøgelser fra Videnscenter for fastholdelse og 
frafald samt fra Undervisningsministeriet viser, at det 
kan have konsekvenser for nogle elever, når der er for 
mange i klasserne. Nemlig de elever, der kommer fra 
hjem uden videregående uddannelse.

Det er noget, der bekymrer GL-formand Gorm Leschly.
”Det siger sig selv, at lærerne ikke kan give dem et 

optimalt tilbud, når undersøgelser viser, at store klas-
sestørrelser går ud over fagligheden og trivslen og giver 
større frafald,” siger han.

Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, 

rektorerne da gerne ser klassekvotienten sænket. Men 

taxametrene er faldet samtidig med et stigende elevtal.
”Jeg er helt enig i, at undervisningsbegrebet har æn-

dret sig og ikke bare handler om at stå foran en klasse. 
Undervisning i dag består af mange forskelligartede 
tiltag – gruppearbejde, individuel vejledning og så vi-
dere. De særlige aktiviteter har vi råd til, fordi vi har 
en frihed til selv at bestemme,” siger Jens Boe Nielsen.

Rektorformandens holdning kan imidlertid virke en 
smule paradoksal, hvis man kigger på skolernes øko-
nomi, der generelt ser udmærket ud. Faktisk har en 
række skoler haft ganske store overskud. Alligevel er 
klassekvotienten ikke faldet – derimod er den samlede 
gennemsnitlige klassekvotient steget på de almene gym-
nasier. Kun handelsgymnasierne, som dog stadig står 
for de største gennemsnitlige klasser og hold, har præ-
steret et lille fald.

”Der kan være mange grunde til, at skoler sparer 
penge sammen. For eksempel står mange foran byg-
ningsinvesteringer og -forbedringer. Undersøgelser viser 
jo også, at det for de stærke elever ikke er afgørende, 
om der er 28 eller 32 i klassen; de skal nok klare sig. 
Og for de svage er det heller ikke et spørgsmål om, at 
26 er bedre. Det, der tæller her, er netop, at vi kan til-
byde de specielle aktiviteter ved siden af. Nu har vi 
ressourcerne til at hjælpe og lave en større håndholdt 
indsats. Hvis den nye regering beslutter et loft uden 
økonomisk kompensation, bliver jeg tvunget til at droppe 
aktiviteter som lektiecafeer, frivillig idræt, musical med 
mere,” lyder det fra Jens Boe Nielsen, der vil foretrække 
den nuværende frihed, en tro på, at skolerne evner at 
håndtere det, samt stærkere rustet TR’er, som kan tage 
debatten om fordeling af ressourcer i skolens samar-
bejdsudvalg. 

Det viser GL’s undersøgelse:

-

-
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Valg til LB’s Generalforsamling

Der udskrives hermed valg i følgende tre 
valgområder:

Valgområde 1 og 2 (Storkøbenhavn)
med postnumrene 1000 - 2990.

Valgområde 3 (Nordsjælland) 
med postnumrene 3000 - 3690.

De delegerede skal vælges på baggrund af 
deres tilknytning til: 

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og 
medlemsgruppe 2- undervisningsområdet 
uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. 
§ 3 i vedtægterne.

I alt skal 9 delegerede vælges således:

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, hvor der 

-
ges. Hvert medlem har én stemme.

LB udsender stemmesedler til alle stemme-
berettigede medlemmer i de valgområder, 
hvor der skal afholdes valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af januar 
2012. De skal returneres, så de er på LB’s 
hovedkontor senest den 15. februar 2012.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i marts 
2012 på LB’s hjemmeside samt i de med-
lemsblade, hvori valget udskrives.

Område Antal delegerede i 
medlemsgruppe 1

Antal delegerede i 
medlemsgruppe 2

 1 og 2. Storkøbenhavn 3 3

 3. Nordsjælland 2 1

Yderligere information

www.lb.dk

Se under menupunktet “Om selskabet”

Jørn Anker-Svendsen
Adm. direktør

LB er et af forsikringsbranchens mest velkonsoliderede selskaber, der tilstræber at tilbyde forsikringer af høj kvalitet 
til fornuftige priser. I et gensidigt selskab afspejler fællesskabstanken sig med rettigheder og forpligtelser i det daglige 
virke, både for selskab og medlemmer.

De delegerede vælges for en periode af 4 år fra 
den 1. maj 2012.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været medlem 
af Lærerstandens Brandforsikring siden den 
1. januar 2011, og som har fast bopæl i valg-
området.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemmeberet-
tigede medlemmer, som har fast bopæl i ved-
kommende valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlemmer fra 
kandidatens medlemsgruppe. Disse 4 medlem-
mer må ikke være delegerede og behøver ikke 
at have bopæl i kandidatens valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til valget skal ske 
senest tirsdag den 22. november 2011.

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S
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KORT NYT

Sagt  
Siden  
Sidst

Der er nogle unge i dag, som ikke passer ind i de eksisterende tilbud. 
Dem vil vi gerne lave en uddannelse til, med henblik på at de efterfølgende 
kan komme i enten ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

UNGE VIL HELST TIL 
        USA OG CANADA

Danske studerende på de videregående 

uddannelser vil helst på udvekslingsop-

hold til engelsksprogede lande. Det viser 

nye tal fra Danmarks Statistik. I studieåret 

2009-2010 valgte hele 16 procent af de 

danske studerende at tage på udveks-

ling i Nordamerika. 10 procent 

tog til Storbritannien og 

Irland, ligesom 9 procent 

tog til Australien og New 

Zealand. Næst efter de 

engelsktalende lande vil de 

unge helst på udveksling i 

Tyskland og Norden.

Så klik forbi netmagasinet inJour. Magasinet behandler politiske, kulturelle og sociale 

emner som finanskrisen, porno, organdonation, fascinationen af tatoveringer, kriminalitet 

blandt indvandrere og bowling. Injour.dk er egnet til undervisningsbrug, da læseren bliver 

trukket ud i kroge og vinkler, der relaterer sig til emnet. Desuden er artiklerne 

letlæselige, opdelt i kapitler og med anslået læsetid.

SAVNER DU INSPIRATION SOM LÆRER?
Så klik forbi netmagasinet i

emner som finanskrisen, p

blandt indvandrere og bow

trukket ud i kroo

let

SAVAA NER DU INSPIR

45 lærere på Randers HF & VUC deltager lige nu i 

et aktionsforskningsprojekt sammen med Syddansk 

Universitet. Projektet skal forbedre undervisningen 

og udvikle værktøjer, så kursisterne lærer mere, og 

flere gennemfører deres uddannelse. Lærerne har 

eksperimenteret inden for områderne: Lektier og 

forberedelse, tavle og noter, læringssamarbejde, 

klasseledelse, studiekompetencer og it. Blandt an-

det har man inddraget iPad i undervisningen, gi-

vet personlige lektier for og ladet eleverne være 

med til at bestemme tavlenoterne. Projektet 

er nu i sin tredje fase, hvor nye metoder im-

plementeres og videndeles med resten 

af landet. Kortlink.dk/9nfw.

undervisning på  
toårig hf i Randers

Er Google altid svaret? Hvad var Danmarks 

forhold til NATO under Den Kolde Krig? Det 

kan studerende fra Syddansk Universi-

tet svare på. Og nu kan du booke en 

studerende til en times fagligt oplæg 

i klassen. Gratis. Så hvil stemmen, 

sug inspirationen, og hvem ved, måske får 

eleverne et klarere billede af deres videre 

uddannelsesforløb. Kortlink.dk/9ng7.

T NYT
a e en udda

kan komme i enten ordinær u

Er Google altid svaret? Hvad var Danmarks 

forhold til NATO under Den Kolde Krig? Det 

kan studerende fra Syddansk Universi-

tet svare på. Og nu kan du booke en 

studerende til en times fagligt oplæg 

i klassen. Gratis. Så hvil stemmen, 

sug inspirationen, og hvem ved, måske får 

eleverne et klarere billede af deres videre 

uddannelsesforløb. Kortlink.dk/9ng7.

Hvil stemmen,  
og bliv inspireret

Sigrid Jørgensen, som har været for-

mand for MP Pension i knapt to år, har 

meddelt, at hun ønsker at trække sig 

fra sin post efter grundige personlige 

overvejelser: ”Jeg er politisk aktiv i GL’s 

hovedbestyrelse, jeg er gymnasielærer 

og så er jeg mor, og som det er nu, har-

monerer det ikke med en krævende post 

som bestyrelsesformand i en pensions-

kasse,” siger Sigrid Jørgensen, der dog 

bliver som menigt bestyrelsesmedlem. Ny 

formand er Arne Grønborg, som er cand.

psych. og udpeget til pensionskassens 

bestyrelse af Dansk Psykolog Forening.

NY FORMAND I  
PENSIONSKASSEN
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30.000 ELEVER LÆGGER HUD TIL MASSEEKSPERIMENT
Hudkræft er Danmarks hyppigste kræftsygdom. Et nyt, stort eksperiment skal derfor hjælpe med at 

opklare årsagen. Titusindvis af elever fra 0. klasse til 3.g deltager i forsøget, hvor de skal vurdere og 

måle deres egen hudfarve. Ud over at lære eleverne om naturvidenskab i praksis giver det forskerne 

bag projektet mulighed for at kortlægge danskernes hud og soladfærd. ”Det vil kunne give os vigtig 

viden i vores forebyggelsesarbejde,” siger projektchef Anja Philip. Kortlink.dk/9n8h.

Når klokken ringer ud, skal der være længere for gymna-

sieelever til den nærmeste bodega, mener sundheds- og 

omsorgsborg mester i København Ninna Thomsen (SF). Hun vil 

have vedtaget en restaurationsplan, som styrer, hvor mange 

alkoholbevillinger man giver tæt på skoler. ”Det er udbud og 

efterspørgsel. Jo lettere det er at få adgang til alkohol, jo mere 

bliver der også drukket,” siger hun. Det skriver cityavisen.dk. 

Lærere, som underviser tosprogede i 
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   Skriv til ibensvensson@live.dk for at 

få besøg af en konsulent i efteråret.

GODE  
RÅD SKAL  
HJÆLPE  
TOSPROGEDE 
ELEVER

LEGEDE FØDEVAREFORSKERE

Kilde: gl.org
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LÆRERNE  
BETYDER MEST  

FOR ELEVERNES  
KARAKTERER

Elevtrivselsundersø
gelserne er blevet en 
fast del af ressource
r egnskabet. Skolerne 
kan bruge dem in
ternt, men nu er de 
også blevet brugt til 
at finde de vigtigste 
faktorer for elevernes 
karakterer. 

H  vis karaktererne skal op, skal der 
investeres i lærerkræfterne. At 
lærerne har størst betydning for, 
hvorvidt det faglige bider på ele-

verne, er næppe en overraskelse. Men nu 
kan det også bevises statistisk. Ved hjælp af 
elevtrivselsundersøgelserne har firmaet 
Aspekt R&D sammenlignet 45.951 elevers 
udsagn med deres karakterer. Aspekt R&D 
er et af de to firmaer, som lederforeningerne 
og Undervisningsministeriet har fået til at 
udvikle en fælles spørgeramme og et bear-
bejdningsværktøj, som skolerne kan bruge 

til elevtilfredshedsundersøgel-
serne. Sammenligningerne har 
Aspekt R&D brugt til at finde 
sammenhæng mellem elever-
nes vurderinger og karakterer. 
På den måde har de fundet 
frem til fire faktorer, der på-
virker elevernes karakterer 
mest.

Lærerne kommer ikke over-
raskende på førstepladsen. I 
forhold til de emner, som elev-
tilfredshedsundersøgelserne 
har spurgt ind til, så er elever-
nes vurdering af læreren den 
enkeltfaktor, der har størst 

betydning for elevernes afgangskarakter. 
Eleverne har blandt andet vurderet, om læ-
rerne er fagligt dygtige, engagerede i under-
visningen og gode formidlere. En korrelati-
onsanalyse viser, at elevernes vurdering af 
læreren kan forklare 23,3 procent af forskel-
len i karaktererne. Det vil sige, at når elevens 

tilfredshed med lærerens faglighed stiger 
med 1 point, så vil karakteren stige med 
0,233 point.

”Det er faktisk rigtig højt. Man kan sam-
menligne det med, at man tidligere har fun-
det frem til, at folkeskoleelevers socioøko-
nomiske baggrund kan forklare 22 procent 
af elevkaraktererne. Og den tilskrives normalt 
stor betydning,” forklarer Tue Freltoft, master 
of public administration og administrerende 
direktør i Aspekt R&D.

100.774 elever har indtil nu svaret på elev-
tilfredshedsundersøgelserne ved hjælp af 
den fælles spørgeramme. Her bliver eleverne 
bedt om at vurdere lærerne, skolen, uddan-
nelsen, sig selv, undervisning, fravær, socialt 
og fysisk miljø og it. 

Eleverne giver lærerne de højeste karak-
terer i trivselsundersøgelsen. Gennemsnitlig 
bedømmer eleverne lærernes faglighed til 
7,9 på en skala, hvor 10 er den højeste ka-
rakter. VUC-lærerne er efter kursisternes 
mening topscorere i faglighed med 8,3. Der-
næst kommer stx- og htx-lærerne med ka-
rakteren 7,8, hhx med 7,7. Dårligste vurde-
ring får hf-lærerne med 7,4. 

Eleverne vurderer lærernes engagement i 
undervisningen til 7,7. Igen er det VUC-læ-
rerne, der topper med 8,4. Stx- og htx-lærerne 
får 7,6, hhx-lærerne får 7,5, og eleverne på 
hf bedømmer lærernes engagement til 7,4.

Gode lærere frem for bygninger
Aspekts sammenhængsberegning viser, at 
elevernes oplevelse af undervisningens kva-
litet betyder næstmest for elevernes afgangs-

karakterer. Kvaliteten af undervisningen er i 
undersøgelsen blandt andet forstået som, 
hvorvidt undervisningen er varieret, at der 
er sammenhæng mellem fagene og arbejdsro, 
og om eleverne har indflydelse på timerne. 
Undervisningens kvalitet kan forklare 17,5 
procent af forskellen i karaktererne. Og her 
er der noget at tage fat på for lærerne. Eleverne 
bedømmer variationen af undervisningen 
hårdest af alt i trivselsundersøgelserne, hvor 
lærerne gennemsnitlig kun får karakteren 
6,4. Igen synes VUC-kursisterne, at deres læ-
rere er bedst til at variere undervisningen, 
og giver dem en gennemsnitskarakter på 7,5. 
Hf-lærerne er bundskrabere med 6,1, dernæst 
stx- og hhx-lærerne med 6,2. Htx-lærerne va-
rierer ifølge eleverne undervisningen til 6,4. 

Arbejdsroen ser dog ud til at mangle på 
de gymnasiale uddannelser. Gennemsnitlig 

er 60,5 procent af eleverne helt eller delvist 
enige i, at der er arbejdsro i undervisningen. 
Det er især hf-elever, der savner ro. Kun 41,4 
procent er helt eller delvist enig i, at der er 
arbejdsro i undervisningen. Topscorer i ro er 
VUC, hvor 74,7 mener, at der er arbejdsro i 
undervisningen.

Det sociale miljø er den tredje faktor, som 
påvirker elevernes karakterer. I undersøgel-
sen dækker social trivsel blandt andet over 
elevernes oplevelse af sammenholdet i klas-
sen, tryghed, muligheden for at få hjælp og 
støtte af klassekammerater, kontakten til 
andre klasser samt den sociale introduktion 
til uddannelsen. Den sociale trivsel kan på-
virke elevernes karakterer med 9 procent. 
Det vil sige, at hvis elevernes vurdering af 
det sociale liv stiger 1 point, så vil karakteren 
stige 0,09 point. Og på det punkt klarer sko-

lerne sig nogenlunde. Overordnet set vurde-
rer eleverne det sociale liv til 7,3. Her er stx 
topscorer med karakteren 7,9. Den dårligste 
vurdering af det sociale liv får hhx med 6,8. 

I korrelationsanalysen har man også kigget 
på sammenhængen mellem det fysiske miljø 
og elevernes karakterer. Det fysiske miljø 
dækker i undersøgelsen over skolens indret-
ning, udseende, kvalitet og adgang til it, 
rengøring og vedligeholdelse. Analysen peger 
på, at det fysiske miljø tilsyneladende kun 
har en sammenhæng med karaktererne på 
fire procent.  

”Det er en meget begrænset sammenhæng. 
Men burde måske overveje at bruge penge 
på at udvikle den faglige og sociale trivsel 
frem for nybygninger. For det er menne-
skerne, der har den største betydning for 
karaktererne,” fastslår Tue Freltoft. 

På skala, hvor 10 er bedst, 1 er dårligst Total Stx Hhx Htx Hf VUC

Lærernes faglige dygtighed 7,9 7,8 7,7 7,8 7,4 8,3

Lærernes engagement i undervisningen 7,7 7,6 7,5 7,6 7,4 8,4

Lærernes evne til at formidle stoffet 7 6,8 6,8 6,7 6,7 8

Variation af undervisningsformer 6,4 6,2 6,2 6,4 6,1 7,5
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Men burde måske 
overveje at bruge penge 

på at udvikle den faglige 
og sociale trivsel frem for 

nybygninger. For det er 
menneskerne, der har 

den største betydning for 
karaktererne.

Tue Freltoft, administrerende  
direktør i Aspekt R&D.

Procentandel, som er ”helt enig”  
eller ”delvist enig” Total Stx Hhx Htx Hf VUC

Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 
 i min uddannelse 85,4 82,8 92 86,6 85,2 83,1

Der er arbejdsro i undervisningen 60,5 61,3 55,8 57,2 41,4 74,7

Skolen er et rart sted at være 93,2 95 91,9 91,7 91,2 92

Procentandel, som svarer ”i orden” Total Stx Hhx Htx Hf VUC

Pladsforhold 46 41,7 48,9 54,4 40,7 56,2

Indeklima generelt 33,1 30,5 31,1 30,7 32,3 46,5

Støj 31,1 30,7 32,3 46,5 41,1 56,5

Pluk fra benchmarkingrapporten på elevtrivselsundersøgelserne

Se flere resultater på www.gl.org.
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GL MENER

Eleverne er meget tilfredse med deres gym-
nasiale uddannelse og mener, at lærerne 
og skolerne lever op til deres forventnin-
ger. Eleverne vil anbefale uddannelserne 

til andre, viser svarene fra over 100.000 i elev-
trivselsundersøgelserne. Det er formentlig den 
bedste evaluering, man kan få.

Og ikke uventet er det gymna-
sielæreren, der har størst betyd-
ning for elevernes oplevelse af 
skolen og for deres udbytte. Der-
for er det altafgørende, at de 
gymnasiale uddannelser kan re-
kruttere og fastholde de dygtigste 
lærere og sikre, at lærerne hele 
tiden videreudvikler deres kom-
petencer. Lærerne skal have 
 mulighed for vidensdeling og 
efteruddannelse. Det skal være 

attraktivt at være gymna-
sielærer. Det giver de dygtigste studenter!

Det næstvigtigste for elevernes ople-
velse er, at der er sammenhæng i un-
dervisningen. GL har anbefalet de tid-
ligere undervisningsministre, at der 
iværksættes et skolebaseret udviklings-
program, som skal være med til at 
styrke undervisningen og fagligheden. 
Før valget sagde undervisningsministe-

ren ja, og jeg er overbevist om, at den 
nye børne- og undervisningsminister også 

vil støtte et skolebaseret udviklings-
program, så vi kan få øget kva-

liteten og fagligheden 
yderligere. Det vil 

skabe den sammen-
hæng, som er så 
afgørende for ele-
vernes udbytte.

Elevtrivselsundersøgelserne viser også, at lidt 

megen støj, og 40 procent mener ikke, at der er 
arbejdsro i undervisningen. Flere elever giver også 
udtryk for, at lærerne kunne give bedre tilbage-
meldinger. Det bekræfter desværre, at GL har ret 

i, at det er et stort og stigende 
problem med de høje klassekvo-
tienter. Det er derfor yderst vig-
tigt, at den nye regering hurtigt 
sætter en grænse. Så kære rege-
ring: Skynd jer at få jeres forslag 
om et loft over klasse-/holdstør-
relsen gennemført.

Et interessant resultat af elev-
trivselsundersøgelserne er, at 

betydning for, hvor godt ele-
verne klarer sig. Så når mange 
skoleledelser i disse år puger 

ikke for at skabe dygtigere studenter. Det giver 
således ikke mening, at der rundt om på landets 
gymnasiale uddannelser spares mere og mere på 
uddannelseskernen, mens der akkumuleres over-
skud, som mange skoleledelser begrunder med, 
at de sparer sammen til bygningerne. Pengene 
skal tilbage til kernen: De skal bruges på at gøre 
lærerne endnu dygtigere. Til at skabe sammen-
hæng i undervisningen. Og til at sætte klassekvo-
tienten ned. Så vil fremtidens elevtrivselsunder-

Danmark vil få endnu dygtigere studenter, som 
vil få bedre mulighed for at klare sig i den globale 
konkurrence!  

Gorm Leschly,  
GL’s formand

Gymnasiet er godt – men kan blive bedre! 

forslag om et loft 
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Gymnasier skal  
ikke være værtshuse
gjorde karaktergennemsnit for de enkelte gymnasier, mener  
professor Bente Klarlund Pedersen, at den nye minister burde  

 
så hun, at skoler blev totalt røg- og alkoholfri – også til festerne. 
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BENTE KLARLUND  
PEDERSEN

Professor, overlæge 

dr.med. Hun er cen-

terleder for Danmarks 

Grundforskningsfonds 

Center for Inflamma-

tion og Metabolisme på 

Rigshospitalet. Hun har 

ligeledes engageret sig i 

debatten om sundhed og 

forebyggelse og skriver 

blandt andet i Politiken.

Hvorfor vil du have, at gymnasier skal of-
fentliggøre deres ryge- og alkoholpolitik?
Så kan forældre og unge tage stilling til, hvor 
restriktiv ryge- og alkoholpolitikken er på 
skolen, inden de vælger gymnasium. Nogle 
unge vil godt slippe for at være på et gymna-
sium, hvor der bliver røget og drukket, da de 

-
liggørelse af alkoholpolitik på skolerne er for 
at spille op imod den forrige regerings of-
fentliggørelse af karaktergennemsnit. Jeg me-
ner, det er lige så væsentligt at vide, hvad 
alkoholpolitikken på skolen er.

Du så dog allerhelst, at der blev lovgivet 
om røg- og alkoholfri skoler og skolefester 
– hvorfor det?
Alkohol er skyld i mange problemer blandt 
unge. De mister deres dømmekraft, og det 
kan føre til vold, uønsket sex og grænseover-
skridende adfærd. For de unge er rygning 
ekstra skadeligt, fordi de har umodne organer, 
og cigaretter er derfor mere skadelige for en 
15-årig end for en 25-årig. Når unge går i 
gang med en vane, der forkorter livet med 10 
år, er det så alvorligt, at samfundet og insti-
tutionerne godt må påtage sig forældrerollen. 
Jeg ønsker ikke regler og forbud på alle om-
råder, men her er det meget alvorligt. 

Vil forbud ikke bare betyde, at eleverne 
står ude i busken og drikker og ryger?
Det kan man godt forestille sig, men det er 
ikke noget argument for at gøre gymnasier til 

værtshuse, hvor lærerne står og skænker al-
kohol til eleverne. Alkoholfri fester vil sende 
et signal og gøre det vanskeligere at ned-
bryde sin krop. Der er mange mennesker, der 
kører for stærkt på vejene, men derfor har vi 
stadig fartgrænser og færdselsregler. Jeg 
ved, at nogle gymnasier har alkoholfrie 
fester, og der går eleverne alligevel til fest.

Er gymnasieelever ikke modne menne-
sker, som kan tage ansvar for deres eget 
liv?
Jo, men der er også ryge- og alkoholpolitik på 
mange arbejdspladser for voksne mennesker 
– nogle steder må man hverken ryge eller 
drikke, så derfor vil der heller ikke være noget 
mærkeligt ved at lave alkohol- og røgfri skoler, 
hvor der går unge under 18 år. Vi ved, at unge 
kan være udsat for gruppepres, og det undgår 
man, hvis man ikke må ryge eller drikke på 
skolens område.

Er der ikke mange eksempler på, at forbud 
ikke er den bedste opdragelsesmetode over 
for teenagere?
Jeg mener heller ikke, at forbud skal stå alene. 
Der skal oplysning og debat til. Skolebesty-
relserne kunne komme på banen nu og tage 
diskussionen om alkohol og rygning på sko-
lerne, og så kan de unge komme frem og sige, 
de mener, det er for dårligt med et forbud. 
Men det kunne også være, at andre unge ville 
sige, at de er glade for at slippe for rygning 
og alkohol. 
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Latteryoga og forsøg med mus i Zoologisk Have. Det har været med til at skabe en 
kultur på Gammel Hellerup Gymnasium, hvor lærere og ledelse kan tale åbent om 
stress.  Initiativet er ét af de i alt 49 projekter, der har fået støtte i forbindelse med 
GL’s projekt ”Attraktive Arbejdspladser”.

Lidt mere end hver fjerde læ-
rer følter sig stresset. 

Sådan lød en af konklu-
sionerne, da Gammel Hel-

lerup Gymnasium i foråret 2010 gen-
nemførte en undersøgelse af trivslen 
blandt lærerne og de øvrige medar-
bejdere. 

”Vi har ikke haft sygemeldinger 
på grund af stress i de senere år, 
men for mig var det et signal om, 
at der er et pres, som vi skal forsøge 
at håndtere bedre,” siger Jørgen 

Rasmussen, rektor på Gammel 
Hellerup Gymnasium.    

Sammen satte lærere og le-
delse gang i et projekt om 

travlhed, stress og forholdet 
mellem arbejde og fritid. 

Startskuddet lød i august 

2010, og de sidste aktiviteter foregik 
i maj i år. Formålet var at få sat stress 
på dagsordenen og blive klogere på, 
hvordan man i fællesskab kan hånd-
tere og minimere 
problemet.

Og resultaterne 
er gode, lyder det 
fra både rektor og 
lærere. 

”Dels er vi blevet 
mere opmærk-
somme på de tegn, 
som kan være ud-
tryk for stress, dels 
har vi fået nogle 
konkrete værktøjer, 
vi kan bruge, når vi føler os pres-
sede,” fortæller  Bodil Thusgaard, der 
underviser i engelsk og idræt. 

Dorthe Mondrup, der underviser i 

”Det er blevet tydeligere for os, at 
stress kan vise sig på mange forskel-
lige måder. Vi er blevet klogere på 
både egne og andres reaktioner.”

Bodil Thusgaard og Dorthe Mon-
drup har sammen med to kolleger 
udgjort projektets styregruppe, der i 
samarbejde med rektor har bestemt 
indholdet. De er enige om, at en af 
de største gevinster er, at lærerne i 

dag snakker mere åbent med hinan-
den og med ledelsen om stress.  

”Det skal ikke forstås sådan, at 
tingene kun er sket i det her år. Men 

vi har taget endnu 
et skridt i den rigtige 
retning, og nu er det 
i hvert fald tydeligt, 
at vi har en kultur, 
hvor det er helt le-
galt at snakke om 
stress,” siger Bodil 
Thus gaard.  

At projektet har 
fremmet en god kom-
munikation, skyldes 
blandt andet, at læ-

rere og ledelse har fået et fælles sprog 
at tale om stress på – og nye måder 
at gøre det på, påpeger de.   

”De aktiviteter, vi har været igen-
nem, har gjort, at vi nu har helt kon-
krete ting at koble snakken op på,” 
forklarer Dorthe Mondrup. 

Stresset eller travl?
Gammel Hellerup Gymnasium har 
fået støtte til projektet fra den pulje, 
som Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening har lavet i forbindelse med 
”Attraktive Arbejdspladser”. Første 
aktivitet var en pædagogisk eftermid-

ET GODT GRIN  
MINDSKER STRESS

Vi har fået 
nogle konkrete 
værktøjer, vi kan 
bruge, når vi føler 
os pressede.
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dag med en af landets fø rende 
stresseksperter, overlæge, dr.med. 

-
set, og hvornår har man bare meget 

-
gang af, hvilke symptomer man skal 
være opmærksom på, og hvordan 
man skal håndtere det, hvis man be-
gynder at nærme sig noget, der ligner 
stress. 

”Bo Netterstrøm gjorde det tyde-
ligt, at arbejdsliv og fritid er tæt for-
bundet. Stress er en kompleks stør-
relse og er ofte en kombination af 
både arbejdsmæssige og private fak-
torer,” fortæller Bodil Thusgaard. 

En måned senere gik turen til 
 Zoologisk Have i København. 40 læ-
rere deltog i arrangementet, der var 
frivilligt. Lederen af skoletjenesten 
fortalte, hvordan dyr reagerer, når 
de er stressede, og at over- og un-
derstimulering, støj og for mange 
dyr sammen på lidt plads er nogle 
af de faktorer, der udløser stress hos 
dyr. Bagefter lavede lærerne adfærds-
forsøg med mus. 

”Det var både sjovt og lærerigt. 
Pointen er, at der er en ret stor over-
førselsværdi. Dyrenes adfærd – 

blandt andet deres overspringshand-
linger – er som et spejl på, hvad vi 
mennesker gør,” siger Dorthe Mon-
drup.  

Klap og latter
I foråret stod der så 
latteryoga på pro-
grammet. Omkring 
25 lærere havde 
meldt sig til at bruge 
en eftermiddag i 
selskab med Hanne 
Gottlieb, der er stif-
ter af Latterinstitut-
tet. Hun gav dem en smagsprøve på 

at man ved at grine sammen med 
sine kolleger kan lave et stemnings-
skift og på den måde bringe sit stres-
sniveau ned i hverdagen. 

”Vi skulle for eksempel grine på 
kommando i fem minutter og klappe, 
mens vi sagde ho-ho-ha-ha-ha. Det 
var lidt grænseoverskridende, men 
det gav en rigtig god stemning,” siger 
Bodil Thusgaard.

Hun viser nogle af øvelserne. Dor-
the Mondrup følger trop. Og pludse-
lig er det lille kontor, hvor vi sidder, 
fyldt af høje grin og lyden af klap-
pende hænder. 

Selvom der var god stemning til 
latteryoga-introduktionen, erkender 
de, at det ikke var alle lærere, der 
var begejstrede for metoden. Nogle 
stod helt af.

”Personligt tror jeg på, at det at 
grine er en medicin, der virker lige 
på stedet. Men det er ikke alle, det 
appellerer til,” siger Dorthe Mon-
drup. 

Mindfullness var stressprojek-
tets sidste aktivitet. Også her deltog 

forskellige meditations- og afspæn-

dingsøvelser, der kan bruges til at 

Det handler om at være i nuet. At 
kunne lave et roligt 
rum, mærke, hvil-
ken sindstilstand 
man er i, og så bare 
lade følelsen være. 

”Vi vil så gerne 
analysere os frem 
til løsninger på 
alle problemer, 
men følelsesmæs-
sige problemer kan 
man ikke analy-

sere væk ved at bruge sine tanker. 
Der gælder det i stedet om at hvile i 
sig selv og være i nuet frem for den 
fortid, hvor man havde problemet,” 
forklarer Bodil Thusgaard, og Dorthe 

”Men det er klart, at det ikke er 
noget, man bare lige lærer på et par 

Det er blevet 
tydeligere for os, at 
stress kan vise sig 
på mange forskel- 
lige måder.
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SKOLE: Gammel Hellerup 

Gymnasium

PROJEKTOMRÅDE: 
Forholdet mellem arbejde 

og fritid

FORMÅL: Hvordan kan 

lærere og ledelse i fæl-

lesskab håndtere og 

minimere stress?  

LÆS I DETTE TEMA OM GL’S PROJEKT   
”ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER”
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GL’s projekt ”Attraktive Arbejdspladser” fortsætter ad nye veje. Nu skal de gode erfaringer 
bredes ud til alle skoler.

Interessen for projektet ”Attraktive Ar-
bejdspladser” har været stor. 49 gym-
nasier har indtil videre fået støtte til 
lokale projekter. Formand for Gymna-

sieskolernes Rektorforening Jens Boe Nielsen 
er begejstret over interessen. Det samme er 
Annette Nordstrøm Hansen, næstformand i 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og 
leder af styregruppen for ”Attraktive Arbejds-
pladser”.

”Det er imponerende med 49 lokale pro-
jekter. Samtidig fornemmer vi, at der sker 
meget mere end bare det,” siger hun. 

Mange skoler har nemlig i større eller min-
dre grad sat fokus på det attraktive i jobbet 
som gymnasielærer uden nødvendigvis at 
søge støtte fra den pulje på seks millioner 
kroner, som GL har afsat i forbindelse med 
”Attraktive Arbejdspladser”. 

GL og lederforeningerne startede projektet 
tilbage i 2008. De 49 gymnasier, der til dato 
har modtaget støtte, har typisk fået mellem 
20.000 og 50.000 kroner per projekt. Det 
har været et krav, at skolerne har sat fokus 
på bestemte områder som for eksempel ind-

-
det mellem arbejde og fritid. Fjerde og sidste 
mulighed for at søge penge er 1. november, 

og dermed nærmer den del af projektet sig 
sin afslutning. 

Stor interesse for kommunikation
Især kommunikation har været et populært 
område.  Omvendt er der kun to projekter, 
der fokuserer på ledelse. Fordelingen af pro-
jekterne har undret styregruppen. Ifølge An-
nette Nordstrøm Hansen er det ikke alle 
emner, der egner sig lige godt til lokale sko-
leprojekter. Hun peger på, at et emne som 
ledelse vil have gavn af at blive varetaget af 
en udenforstående forsker i stedet eller som 
en del af et større samarbejde på tværs af 

Annette Nordstrøm Hansen mener i øvrigt 
ikke, at fordelingen af projekterne nødven-
digvis afspejler, hvor det er vigtigst at sætte 
ind, men at den store interesse for kommu-
nikation nok skyldes, at emnet er umiddel-
bart lettere at gå til end for eksempel ledelse.

”Det er jo ikke sådan bare lige at skulle 

Projektet smitter af
Både Annette Nordstrøm Hansen og Jens Boe 
Nielsen er enige om, at ”Attraktive Arbejds-
pladser” er en succes. 

”Det øgede fokus på, at gymnasieskolen 
er et godt sted at være, er en god modvægt 
til mediernes negative vinkel,” siger Jens Boe 
Nielsen. 

Han mener, at mediernes dækning af gym-
nasieverdenen i stigende grad minder om 
den negative holdning til folkeskolen, hvor 

-
ning og en misundelsesværdig lang som-
merferie. I forbindelse med ”Attraktive Ar-
bejdspladser” har han samtidig oplevet en 
mere positiv stemning på lærerværelset.

”Før sad man til nogle møder i pædagogisk 
råd med en lidt halvsur gruppe i et hjørne. 
Nu er der mere liv og dynamik,” fortæller 
Jens Boe Nielsen.

At der generelt er kommet et øget fokus 
på blødere værdier som for eksempel aner-

for tillidsrepræsentanterne til at stille krav 
om mere attraktive arbejdspladser. Og An-
nette Nordstrøm Hansen er overbevist om, 
at projektet allerede har sat aftryk på hver-
dagen i de gymnasiale uddannelser. Her 

-
bestemmelse, der kom igennem ved sidste 
overenskomstforhandling. 

 

FORTSAT FOKUS PÅ DEN  
GODE ARBEJDSPLADS

timer. Det skal man øve sig på mange 
gange. Flere var lidt usikre på, om 
det var noget for dem, men ligesom 
med latteryogaen kan de lærere, der 
kan se muligheder i det, nu arbejde 
videre med teknikkerne.” 

Rektor Jørgen Rasmussen glæder sig 
over udbyttet af projektet. Ligesom 
lærerne hæfter han sig ved, at lærere 
og ledelse nu har fået et fælles sprog 

at tale om stress på, og han mener, 

af, at alle nu er klogere på, hvad der 
er travlhed, og hvad der er stress.  

”Vi taler om det på en anden måde 
i dag,” siger Jørgen Rasmussen, der 
kalder det ”meget vigtigt,” at man 
nu holder fast i det fælles sprog.  

”Vi skal hele tiden minde hinan-

ryger tilbage til dengang, hvor man 
straks var alvorligt syg, hvis man 

følte sig en anelse stresset. Det er 
ikke mindst min og samarbejdsud-
valgets opgave.”

Det har været en stor styrke, at 
stressprojektet har været fælles for 
lærere og ledelse, mener han.   

”Det er vigtigt, at lærerne oplever 
en opmærksomhed og forståelse fra 
ledelsens side, så de ikke føler, at de 
sidder alene med problemerne,” siger 
Jørgen Rasmussen. 

Han understreger, at lærere og le-
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Fakta om projektet ”Attraktive  
Arbejdspladser”

-

forening (GL) i samarbejde med Gymnasiesko-

lernes Rektorforening, Danske Erhvervsskoler 

- Lederne og Lederforeningen for VUC projektet 

”Attraktive Arbejdspladser”. Målet er, at lærere 

og ledelse i fællesskab får gjort gymnasiet til en 

endnu bedre arbejdsplads, så man kan fast-

holde nuværende lærere og tiltrække nye. Det 

er i disse år, hvor et stort generationsskifte er 

i gang på lærerværelserne, mere aktuelt end 

nogensinde. I løbet af de næste fem år forventer 

knap hver fjerde lærer at gå på efterløn eller 

pension.  

2009 en undersøgelse af gymnasielærernes 

arbejdsforhold. 5.300 lærere svarede på spør-

geskemaet. Undersøgelsen viste, at lærerne 

især er glade for at formidle deres fag og for 

samspillet med eleverne, men at de er utilfredse 

med den tid, der er til at udføre arbejdet, balan-

cen mellem arbejde og privatliv og samarbejdet 

med ledelsen. Desuden savner de indflydelse, 

anerkendelse og en bedre løn. 

kroner til udviklingsprojekter med fokus på 

bestemte områder, blandt andet indflydelse, 

kommunikation, ledelse og forholdet mellem 

arbejde og fritid. Det er et krav, at projekterne 

er et samarbejde mellem lærere og ledelse på 

den enkelte skole. Indtil videre har 49 projekter 

fået støtte. Gymnasierne har typisk fået mellem 

20.000 og 50.000 kroner per projekt. Sidste frist 

for at søge penge er 1. november 2011.
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delse selvfølgelig også har talt om 
stress inden projektet. Det har blandt 
andet jævnligt været et emne på mø-
der i samarbejdsudvalget. Men han 
er enig med lærerne i, at det nu er 
blevet mere legitimt at tale om at 
være presset.  

”I ledelsen synes jeg, at vi er blevet 
mere bevidste om god planlægning. 

dagligdagen, og hvordan vi kan tage 
hensyn til nyansatte, som især kan 

føle sig pressede,” forklarer Gammel 
Hellerup-rektoren. 

Han mener også, at der er åbnet 
mere op for en diskussion af, hvilke 
krav det er rimeligt at stille til sig 
selv som underviser. 

”Nogle lærere har brug for hjælp 
til at få sænket overliggeren. Det ser 
jeg som en af mine meget vigtige op-
gaver,” siger Jørgen Rasmussen.  

Bodil Thusgaard og Dorthe Mon-
drup synes, at det er vigtigt at skabe 

et miljø, hvor man godt må ind-
rømme, at noget er svært. Hvor alt 
ikke behøver at være perfekt, og hvor 
det er helt i orden at bede om et godt 
råd.  Og både de og rektor ser fag-
gruppemøderne som et godt sted til 
at udveksle erfaringer og hjælpe hin-
anden. 

”Det foregår allerede i dag, men 
er noget, vi skal blive endnu bedre 
til. Ikke mindst i forhold til nye kol-
leger,” siger Jørgen Rasmussen. 

Stadig problemer
Annette Nordstrøm Hansen ser dog stadig 
problemer, der skal løses. Hun mener per-
sonligt, det er nødvendigt med en indsats for 
bedre planlægning. Det er nemlig et problem 
på skolerne, at ledelsen laver central styring 
og dermed ikke tager højde for, at lærerne er 

job og hverdag. Indtil videre har otte skoler 
fået støtte til projekter med fokus på organi-
sering og planlægning.

”De lokale projekter giver nogle gode bud 
på løsninger, men problemet er ikke løst med 
det,” siger Annette Nordstrøm Hansen. 

Hun ser gerne, at der inden for det næste 
år bliver lavet en opfølgende undersøgelse i 
stil med den spørgeskemaundersøgelse, COWI 
lavede tilbage i 2009, hvor 5.300 lærere del-
tog.

”Så vil vi kunne se, hvad der har forandret 
sig, og hvor det stadig halter,” siger hun.

Selvom de sidste skoleprojekter snart løber 
af stablen, er ”Attraktive Arbejdspladser” 
ikke slut. I styregruppen har man netop dis-
kuteret, hvordan man kan arbejde videre med 
projektet og dermed fortsætte arbejdet for at 
skabe gode arbejdspladser. Det er nødvendigt 
for at kunne tiltrække nye lærere. Ikke mindst 
fordi knap hver fjerde lærer går på efterløn 
eller pension inden for de næste fem år. 

”Der er stadig en lang række arbejdsopga-
ver at tage fat på. Vi overvejer nu, hvordan 
vi kan få formidlet erfaringerne fra de mange 
skoleprojekter videre,” siger Annette Nord-
strøm Hansen. 

Styregruppen vil desuden se på, hvordan 
man kan følge op på cand.merc. og ph.d. 
Helle Heins rapport ”10 bud på fremtidens 
attraktive gymnasiale arbejdsplads”, som 
hun i sidste måned præsenterede på konfe-
rencen ”Attraktive Arbejdspladser – hvad 
skal der til?”.  
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3.g-drengene har kastet med vand 
igen. Så rektor på Risskov Gym-
nasium Gitte Horsbøl har brugt 
det meste af dagen på at få dem 

til at love at droppe vandkasteriet. Det var 
ikke lige planlagt. På gymnasiet i det nord-
østlige Aarhus har de ellers ret godt styr på 
planlægningen. Specielt efter at de har kørt 
et af de lokale skoleprojekter under GL’s pro-
jekt ”Attraktive Arbejdspladser”. Men som 

”Man kan ikke planlægge sig ud af alt.”
På Risskov Gymnasium har problemer med 

planlægningen tidligere resulteret i store 
overarbejdspukler for nogle af lærerne. Det 
ønskede skolen at komme til livs. Derfor så 
Gitte Horsbøl og skolens tillidsrepræsentant, 
Annemarie Lerche Sloth, projektet ”Attraktive 
Arbejdspladser” som en god mulighed for at 
arbejde med problemet. Sammen tilrettelagde 
de et lokalt projekt om god planlægning, 

andre projekter under ”Attraktive Arbejds-
pladser”, fordi det især fokuserer på at ned-
bringe lærernes overarbejde. Ansvaret for, 
at lærerne har for meget overarbejde, kan 
ikke placeres et enkelt sted. Planlægning 
foregår nemlig på forskellige niveauer, af-
hængig af hvad der skal planlægges. Derfor 
tager projektet i Risskov udgangspunkt i 
planlægning på både overordnet, fælles og 
individuelt niveau. 

Skemalægning, skolens kalender og spe-
cielt time-fagfordeling er omdrejningspunk-
ter på det overordnede niveau. I den forbin-
delse blev der afholdt en workshop. Her blev 
lærerne inddelt i grupper og diskuterede 
temaer som årsplan, skema og planlægning 
af elevernes studieretningsprojekt, som sam-
tidig er elementer på det fælles planlæg-
ningsniveau. På workshoppen var der des-
uden fokus på forholdet mellem central 

planlægning og decentral planlægning.
”Vi har fundet ud af, at det er en fordel at 

have lærerne med i planlægningen. Det er 
dem, der har den tætteste føling med, hvad 
der kan fungere, og hvad der ikke holder i 
længden,” siger Gitte Horsbøl. 

Hun har været rektor på Risskov Gymna-
sium siden 1. marts 2010. Før det var hun 
uddannelsesleder på Silkeborg Gymnasium 
og talsmand for en stram central styring. 
Det er anderledes på Risskov Gymnasium, 
hvor en større del af planlægningen er lagt 
ud til lærerne.

Overskud til at deltage
Forbedringer af den individuelle planlægning 
foregik på en kursusdag med oplæg fra er-
hvervspsykolog Karen Gaardsmand. Hun gav 
lærerne redskaber til at strukturere deres 
arbejde med fokus på undervisning i de en-
kelte fag, rettearbejde og efteruddannelse.

Annemarie Lerche Sloth fortæller, at der 
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har været en god stemning omkring projek-
tet. Det har været frivilligt at deltage, men 
alligevel har det tiltrukket omkring 25 læ-
rere. Ifølge tillidsrepræsentanten har mange 
af deltagerne været lærere, der plejer at del-
tage i frivillige arrangementer, og folk, der 
i forvejen har funktioner på skolen. Det er 
ikke nødvendigvis dem, der har mest brug 
for hjælp til bedre planlægning, erkender 
Annemarie Lerche Sloth.

”Det kræver overskud at deltage i sådan 
et projekt. Nogle har det, andre har det bare 
ikke,” siger hun og fortæller endvidere, at 
der var en overvægt af kvindelige lærere til 
kurset om individuel planlægning, mens 
workshoppen tiltrak lige mange mænd og 
kvinder.

Lærernes indsigt udnyttes
Overarbejde blandt lærerne var grunden til, 
at Risskov Gymnasium søsatte projektet. Af-
kastet er en mere langsigtet planlægning. Det 

vil sige, at alle lærernes aktiviteter i dette 
skoleår blev planlagt allerede i april.

”Det er let nok med nogle ting, andet kan 
være lidt sværere at planlægge så langt ud i 
fremtiden,” fortæller Annemarie Lerche Sloth. 

Hun henviser blandt andet til studieturene 
i efteråret, der nu skal fastlægges et halvt 
år i forvejen. Der er mange ting, der kan 
spille ind, som for eksempel graviditet eller 
sygdom. Men det har indtil videre ikke væ-
ret noget problem.

I forhold til time-fagfordelingen er det en 
stor fordel for Risskov Gymnasium, at læ-
rerne selv er kommet mere ind over plan-
lægningen. Da Annemarie Lerche Sloth så 
det skema, ledelsen havde lagt for hende 
tilbage i april, kunne hun med sine 31 års 
erfaring se, at det ikke ville komme til at 

-
terede i, at hun nu kun har tre klasser.

”Det ser foreløbigt godt ud. Jeg når helt 
sikkert ikke op i nærheden af de 200 over-

arbejdstimer, jeg havde sidste år,” siger hun. 
Men det endelige resultat af den langsig-

tede planlægning er endnu uvist. Projektet 
på Risskov Gymnasium startede i foråret, så 
det er først ved skoleårets afslutning i juni 
næste år, at man kan se, i hvilken grad det 
er lykkedes.

Pressede perioder
Rektor og tillidsrepræsentant er enige om, 
at planlægning er blevet en større opgave 
på Risskov Gymnasium. Annemarie Lerche 
Sloth mener, at det vil være en fordel at bruge 

altid er optimal. Her tænker hun specielt på 
naturvidenskabeligt grundforløb, hvor nogle 
lærere i perioder har 13-14 moduler á 90 
minutter om ugen.

”Der er simpelthen nogle, der går helt ned 
på det,” fortæller hun. Det var specielt de 
første par år efter den nye reform. I dag ser 
det bedre ud.

T
E

M
A

 PROGRAMMET

SKOLE: Risskov  

Gymnasium

PROJEKTOMRÅDE:  
God planlægning

FORMÅL: Hvordan kan 

lærere og ledelse i 

fællesskab planlægge 

bedre og dermed undgå 

overarbejde? 
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Der bliver kamp om akademikerne i fremtiden. For at tiltræk-
ke nye lærere skal gymnasierne fremstå som en arbejdsplads 
med tydelige værdier, og hvor man som medarbejder kan få 
følelsen af at gøre en forskel, siger fremtidsforsker. 

Fremtidens medarbejdere vil have 
en unik arbejdsplads. De ønsker 
at arbejde et sted med en historie. 
Det gælder også for gymnasielæ-

rere. Hvis landets gymnasier skal til-
trække nye lærere, bliver det derfor en 
vigtig faktor, at hvert enkelt gymnasium 
har en særlig identitet, siger fremtidsfor-
sker Anne-Marie Dahl. 

Måske satser man på sprog, sport eller 
innovation? Måske er man et grønt gym-
nasium med fokus på økologi? Måske 
samarbejder man med gymnasieklasser 
i USA, eller måske løber lærergruppen 
Stockholm Marathon hvert år? 

”Det afgørende er, at man står for noget. 
At man har nogle særlige værdier og ty-
deligt viser, hvad man prioriterer. Det 
handler om at skille sig ud,” siger hun. 

-
blikket midt i et stort generationsskifte. 
Efter mange år med en lille udskiftning 
på lærerværelserne er situationen i dag 
den, at halvdelen af lærerne har mere end 
25 års anciennitet, mens en fjerdedel har 
mindre end tre års anciennitet. I løbet af 

de kommende fem år forventer knap hver 
fjerde lærer at gå på efterløn eller pension. 
Og opgaven med at tiltrække et stort an-
tal nye lærere i fremtiden bliver ikke let-
tere af, at akademikere bliver en mangel-
vare. 

”Der bliver kamp om de gode medar-
bejdere, så hvert enkelt gymnasium bliver 

for at blive en attraktiv arbejdsplads. Man 
kan ikke bare gøre, som man plejer,” siger 
Anne-Marie Dahl.   

Genvind faglig stolthed
Fremtidens medarbejdere går desuden 
efter et job, som giver dem følelsen af, at 
de ”gør en forskel”, og på det punkt har 
gymnasierne gode kort på hånden, vur-
derer Anne-Marie Dahl. Men det kræver, 
at gymnasielærerne genvinder deres fag-
lige stolthed. Det kan godt være, at de 
oplever, at respekten for lærergerningen 
er dalet. Både fra politisk hold – i form 
af reformer, øget kontrol og centrale eva-
lueringer – og fra befolkningen generelt. 
Men i stedet for at se sig selv som ofre 

FORTÆL  
DEN  
GODE  
HISTORIE

”Vi garvede, vi ved, vi kan sige fra, hvis 
det bliver for meget. Men det er ikke let for 
de nye lærere,” konstaterer hun.

Gymnasiereformen får det meste af skyl-
den for planlægningsproblemerne. Det er 
blevet svært at fordele arbejdsmængden 
ligeligt over året, fordi for eksempel grund-
forløbene, som ordet antyder, skal danne 
grundlag for den videre undervisning. Der-
for kommer grundforløbene meget koncen-
treret i starten af skoleåret, hvilket giver 
en skæv arbejdsfordeling.

”Det kan godt være, man ved, der kom-
mer ro på igen i foråret, det kan man bare 
ikke overleve på her og nu,” siger tillids-
repræsentanten og understreger vigtighe-
den af både individuel og fælles planlæg-
ning. Omvendt kan det også være et 
problem i en ellers rolig tid, hvis man har 
udsigt til en meget presset periode, fortæl-
ler hun. 

Ikke alt kan planlægges
Projektet med fokus på god planlægning 
løb over tre måneder i foråret, men det slut-
ter ikke her.

”Jeg ved ikke, om Risskov Gymnasium 
er blevet en mere attraktiv arbejdsplads. 
Vores planlægningsproblemer var ikke no-
gen katastrofe før, nok mere ’en sten i 

lyder det fra rektor. 
Hun mener, ”Attraktive Arbejdspladser” 

har været med til at sætte et fokus, som de 
i Risskov vil arbejde videre med, og måske 
vil de en dag blive i stand til at ryste stenen 
helt ud af skoen.

”Vi har stadig ikke fundet sandheden,” 
siger Annemarie Lerche Slot. Hun har også 

taget projektet til sig og arbejder videre 
med at organisere en bedre planlægning.

I bund og grund handler det om at få så 
mange aktiviteter som muligt skemalagt 
på forhånd, så lærerne får et bedre overblik 
over deres arbejdsår. Samtidig er det vigtigt 
at tage højde for lærernes frihed til selv at 
planlægge. 

”Vi vil heller ikke have så rigidt et sy-

komma,” siger rektor.

eget vedkommende. På grund af vandkam-
pene mellem eleverne røg Gitte Horsbøls 
planlægning i vasken. 
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Født 1960, er fremtidsforsker og 

driver sin egen virksomhed, Futuria. 

Rådgiver, holder foredrag og afholder 

workshopper om fremtidstendenser 

i mange forskellige brancher og virk-

somheder. Emnerne er blandt andet 

fremtidens arbejdsmarked, kompe-

tencer, rekruttering og fastholdelse. 

Er uddannet cand.scient.pol. med 

sidefag i psykologi og har tidligere 

været ansat på blandt andet Institut-

tet for Fremtidsforskning. Forfatter 

til ”Popstars-generationen – nutidens 

unge – fremtidens arbejdskraft” og 

”Genveje til fremtiden – fremtidsforsk-

ning som værktøj i virksomheden”.

Skal man tiltrække 
folk, skal man i virkelig-
heden også vise dem, at 
de kan slippe væk igen.

deres profession.   
”Lærerne skal blive bedre til at fortælle 

den gode historie. At man som gymna-
sielærer har et vigtigt arbejde og bidrager 
til samfundet. At det i den grad er me-
ningsfuldt arbejde at uddanne fremtidens 
unge,” siger Anne-Marie Dahl, der også 

meget mere på muligheden for fordybelse 
i fagene og tæt samarbejde med kompe-
tente fagkolleger. 

Endvidere vil fremtidens medarbejdere 
lægge vægt på, at de hele tiden kan ud-
vikle sig og har mulighed for videreud-
dannelse. 

”De vil for alt i verden ikke stå stille,” 
siger Anne-Marie Dahl. 

Hun opfordrer derfor gymnasierne til 
at tydeliggøre, at et job som gymnasie-
lærer ikke nødvendigvis er en ansættelse 
for livet. Det er den opfattelse, mange 
unge kandidater fra universiteterne har 
i dag.  

”Selvfølgelig er der nogle, der gerne vil 
være gymnasielærere hele deres karriere. 
Men sådan behøver det ikke at være. Der 
er mange andre muligheder. Skal man 
tiltrække folk, skal man i virkeligheden 
også vise dem, at de kan slippe væk igen,” 
lyder det fra fremtidsforskeren.

Som legoklodser
Anne-Marie Dahl sammenligner den 

måde, som medarbejdere i fremtiden vil 
stykke deres karriere sammen på, med at 
sætte legoklodser oven på hinanden. 

”Måske vil man være gymnasielærer i 
tre år, lave noget andet i et par år og så 
vende tilbage. Muligheden for at springe 
til noget andet, hvis man får lyst, er et 
centralt punkt.” 

Hun mener, at det i den forbindelse er 
vigtigt, at gymnasierne har et godt net-
værk med andre uddannelsesinstitutioner 
og virksomheder både herhjemme og i 
udlandet. 

”Jeg kan sagtens forestille mig, at læ-
rere for eksempel tager på udveksling i 
en virksomhed i par år,” siger Anne-Ma-
rie Dahl, der tror, at man fremover også 
vil se gymnasielærere, der underviser tre 
dage om ugen og har et job inden for det 
private erhvervsliv de to øvrige dage. 

Endelig handler glade og tilfredse med-
arbejdere om, at man ikke vil have et ar-
bejde, der slider én ned. Man vil gerne 
udvikle sig fagligt, hvilket blandt andet 
betyder, at man vil have mulighed for at 
komme på efteruddannelseskurser, men 
man vil i lige så høj grad føle, at man er 
på en arbejdsplads, hvor man kan udvikle 
sig som et helt menneske.  

”Der vil blive lagt mere og mere vægt 

for at tage orlov i tre måneder, hvis man 
for eksempel har brug for at rejse med sin 
familie,” siger Anne-Marie Dahl.  
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Årsberetning for 

MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE
2010-2011

Ledigheden stadig høj, men humanisternes er faldet de 
sidste fem år
I første kvartal af 2011 lå ledigheden blandt MA’s medlem-
mer noget højere end i både 2010 og 2009. De seneste tal 
for juni og juli måned tyder dog på en anden tendens. Juni 
er på niveau med 2010 (begge 6,5 procents ledighed), og 
julis ledighedsprocent ligger med 6,7 under 2010, hvor den 
var på 7,2. 

Kigger vi på ledigheden blandt humanister de sidste fem år, 
er det glædeligt at kunne konstatere, at de humanistiske fag-
grupper har fået fodfæste og er blevet efterspurgte på ar-
bejdsmarkedet.  Virksomhederne har fået øje på humanister-
nes evne til at bestride utraditionelle job og er ikke længere 
tilbageholdende med at ansætte højtuddannede.

Politisk har der været bred opbakning til en såkaldt ”unge-
pakke” målrettet den alt for høje dimittendledighed. Den 
meget populære Videnpilotordning videreføres, Akademi-
kerkampagnen fra 2004-2007 genoplives, og et nyt tiltag 
om kompetenceudvikling indføres. I alt beskæftigelsespoliti-
ske tiltag for 7 mio. kr.

Konsekvenser af dagpengeforliget
Også med den nye regering forventer vi alvorlige forringel-
ser af dagpengeperioden. Snart kan de første ryge over på 
den meget ringere kontanthjælp. MA følger udviklingen me-
get nøje og vil udvikle særlige tilbud til de udsatte.

Et overset forhold er også, at genoptjeningskravet er stram-
met gevaldigt. Før var det på 962 timer, nu svarer det til et 
fuldtidsarbejde på 1.924 timer. Det er altså blevet markant 
sværere at komme tilbage i dagpengesystemet.

MA’s serviceholdning
Sekretariatet arbejder løbende med at forbedre servicen. 
Den har absolut topprioritet. I februar måned 2011 indfør-
te MA et nyt administrativt system, som har udfordret os i 
indkøringsperioden og desværre givet længere sagsbehand-
lingstider. Bestyrelsen anser det for meget vigtigt, at det nye 
system nu lægger grunden for automatiseringer og effektivi-
seringer til gavn for medlemmerne. 

Nøgleordene i medlemskontakten er i ’øjenhøjde’ og ’til kan-
ten’. Noget MA også af mange får ros for at praktisere. Vi 
skal møde medlemmerne med vores faglige ekspertise dér, 
hvor de er, og udfordre et arbejdsmarkedspolitisk systems 
regler, hvor vi kan. 

Vi fortsætter med at indhente tilbagemeldinger fra medlem-
merne ad flere forskellige kanaler: Ris og ros på hjemmesiden, 
evalueringer af kurser i MAJob, måling af telefonbetjening 

m.m. Vi har lige gennemført en såkaldt tilvalgsanalyse for at 
blive klogere på nye medlemmers valg af MA: Hvilke infor-
mationskilder har haft betydning for deres valg, og hvordan 
har de oplevet deres første tid i MA? Tre af hovedresultaterne 
viser, at 78 % vil anbefale MA til andre, 79 % mener, de er 
kommet i det rigtige faglige fællesskab, og 83 % er sikker 
på, at MA vil være på deres side, hvis de skulle blive ledige.

MA har fået rigtig mange nye studiemedlemmer – velkom-
men til dem. Det gratis studiemedlemskab giver bl.a. mu-
lighed for at trække på vores konsulenter og for at deltage i 
MA’s mange arrangementer.

MA styrker indsatsen som medlemmets advokat
Kritikken af anden aktørerne har været massiv. Både blandt 
MA’s medlemmer i nyhedsbrevet MA-Nyt og i offentlighe-
den. Beskæftigelsesministeren ser også ud til at have taget 
kritikken til sig, men der er ikke sket afgørende ændringer 
af vilkårene og kvalitetskontrollen med udbyderne på mar-
kedet.

MA vil lancere et nyt site, Bedøm anden aktør, hvor med-
lemmerne kan fortælle om deres konkrete erfaringer og på 
denne måde hjælpe andre ledige i deres valg. Forhåbentligt 
vil sitet også give anledning til, at aktørerne forbedrer deres 
indsats, så det bliver en reel hjælp til de ledige og ikke blot 
en kassetænkning, der skal få så mange som muligt igennem 
systemet.

Sitet vil være en naturlig forlængelse af MA’s årlige kvantita-
tive undersøgelse af anden aktør og vores rolle som medlem-
mets advokat over for jobcentre og anden aktører. Vi har al-
lerede hjulpet mange medlemmer, der er kommet i klemme 
i systemet på flere måder eller er blevet direkte fejlinformeret 
af anden aktør.

Bestyrelsesvalget november 2010
Fire lister har gennem flere år opstillet til MA’s bestyrelse på 
syv medlemmer. På Tværs-listen valgte ikke at genopstille 
denne gang. Frederik Dehlholm, DM-listen, fortsætter som 
formand med Einar Carstensen, GL-listen, som næstformand. 
Ny på GL-listen er Sigrid Jørgensen, MP Pensions formand, 
og nye på DM-listen er Jakob Buhl og Kitt Johansen. Medlem-
merne i centrum-listen repræsenteres fortsat af Per Clausen 
og Susanne Flydtkjær.

Samarbejdet i magisterfamilien skal styrkes. Den fælles plat-
form rettet mod studerende og nyuddannede, Candporta-
len, bliver hele tiden udbygget blandt andet med en unik, 
landsdækkende statistik: Hvilke stillinger får andre med den 
samme uddannelsesbaggrund som mig?
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Vi arbejder videre med tættere kontakt til GL’s og DM’s til-
lidsrepræsentanter, så de er bedre klædt på til at informere 
medlemmerne om arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Aldersdiskrimination
MA var sidste år initiativtager til at rejse problematikken om, 
at man efter 65 år ikke længere kan være forsikret i en a-
kasse, selv om man fortsætter på arbejdsmarkedet. Sagen 
har ført til samarbejde med både Ældre Sagen og AK-Sam-
virke, a-kassernes brancheorganisation, og efter sommeren 
har spørgsmålet fået politisk bevågenhed hos en række po-
litikere, der finder reglen forældet og ude af trit med ønsket 
om at skabe flest mulige incitamenter til at få folk til at blive 
længere på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeren, Inger Støjberg, har tidligere blankt 
afvist at ændre reglen, men mener nu, at den kan hæves i 
takt med pensionsalderen. Det løser dog ikke det fundamen-
tale ved en aldersdiskriminerende regel.

Hvor ender efterlønnen?
Usikkerheden omkring efterlønsreformens videre politiske 
skæbne har fået både MA og andre a-kasser til at råde med-
lemmerne til ikke at framelde sig ordningen, da pengene al-
drig vil være spildt. 

Gennemføres reformen i sin foreslåede skikkelse, bliver der 
tale om forringelser, der især vil ramme højtuddannede. Den 
højere efterlønsalder, den kortere periode med efterløn og 
fradraget for pensioner betyder, at stort set alle, der betaler 

til efterlønsordningen, vil få en meget forringet efterløns-
udbetaling i forhold til de nugældende regler, men mange 
højtuddannedes muligheder for at gå på efterløn forringes 
yderligere, da reformens såkaldte ”sociale profil” i form af 
beregningsgrundlaget for modregningen i pension øges fra 
60 % til 80 % af pensionsformuen. Bundfradraget bortfalder, 
og får man en arbejdsmarkedspension løbende udbetalt, fra-
drages denne med 64 % mod 50 % i dag.

MA-Nyt – et nyt nyhedsbrev
MA’s nye elektroniske nyhedsbrev, MA-Nyt, startede decem-
ber 2010 og har som ambition en udgivelsesfrekvens på otte 
numre om året. Det sendes ud til alle medlemmer, som MA 
har mail-adresser på. I forhold til andre gængse nyhedsbreve 
kan vi se, at vi ligger pænt over gennemsnittet, når vi måler 
antal læsere.

Med mulighed for kommentarer til de enkelte artikler er ny-
hedsbrevet blevet omdrejningspunkt for medlemsdebatter. 
Især debatten om anden aktør har fået medlemmerne til tas-
terne. 

Videre ad digitaliseringssporet 
Tre a-kasser står nu bag en fælles it-drift med de nødvendige 
muskler til fortsat udvikling. Det er foruden MA, Min A-kasse 
og AJKS.

2012 vil byde på en omfattende videreudvikling af selvbetje-
ningen. Endnu flere funktioner tilføjes, flere blanketter gøres 
elektroniske, og vi vil implementere nyt fælles design. 

Generalforsamling 2011

Lørdag den 26. november er der generalforsamling kl. 14 i 
MA’s lokaler i København, Mimersgade 47. 

Du kan sende forslag til dagsorden til rjo@ma-kasse.dk senest 
fire uger før. Du kan få tilsendt generalforsamlingsmaterialet. 
Skriv til rjo@ma-kasse.dk eller ring 35 86 68 49.

MA yder tilskud til transport til og fra generalforsamlingen 
og byder på en lille forfriskning. Alle medlemmer af MA er 
velkomne. 
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Den Europæiske Sprogdag fejrede i september 10 års 

jubilæum. Dagen sætter fokus på den sproglige mang-

foldighed i Europa og skal opmuntre unge til at lære 

fremmedsprog. I Danmark blev dagen blandt andet fejret 

med raptekst-konkurrencer og rap-koncerter i både 

København og i Aarhus.

Over 2.200 elever fra folkeskoler og gymnasier havde 

tilmeldt sig konkurrencen og koncerterne og skrevet 

tekst til en rapsang på fransk, tysk eller spansk.

På billedet er det elever fra Langkær Gymnasium, der 

vandt en af sessionerne i Aarhus med deres rap på tysk.
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Drengene dumper  
i matematik

 
end drenge, og drenge dumper i hobetal.

P  igerne er bedre end drengene – til 
matematik i gymnasiet. Generelt  
får drengene gennem grundskolen 
højere karakterer i matematik ved 

afgangseksamen og bedre placering ved 
inter nationale test som PISA og TIMSS. Men 
når eleverne kommer i gymnasiet, skifter 
rollerne. Pludselig får pigerne højere karak-
terer end drengene både i skriftlig og mundt-
lig matematik. En tredjedel af drengene 
dumper i matematik på B-niveau. Kun en 
femtedel af pigerne dumper. Resultaterne 
undrede Undervisningsministeriet, som der-
for tog initiativ til at få en gruppe forskere 
til at undersøge det nærmere. Det blev til 
undersøgelsen ”Gymnasiets drenge – mate-
matikfagets drenge,” som Institut for Natur-
fagenes Didaktik på Københavns Universitet 

har haft ansvaret for projektet. Han under-
streger, at undersøgelsen har karakter af at 
være et pilotprojekt. Den kan derfor ikke 
sige noget endeligt eller entydigt om, hvor-
for drenge klarer sig dårligere end piger. Men 
den peger på nogle sandsynlige forklaringer, 
som bør undersøges nærmere, og områder, 
hvor udviklingsarbejde kan have en positiv 

-
delse på drengenes dårligere matematiske 
præstationer, er fagets indhold, undervis-
ningens form og elevernes indstilling til 
skolearbejdet.

til grundskolens afgangseksamen i skriftlig 
matematik, dumpede til den skriftlige eksa-
men i matematik på B-niveau i gymnasiet. 
Det hæfter Lars Ulriksen sig især ved.

”Det er meget overraskende, at en mid-
delkarakter som otte i folkeskolen giver så 
høj en dumpeprocent for drengene,” siger 
han.

Han undrer sig over, hvorfor rollerne i 
matematik skifter i gymnasiet. Andre under-
søgelser har vist, at drengene ikke generelt 
er dårligere end pigerne i gymnasiet. For 
eksempel i engelsk er drengene bedre end 
pigerne. Derfor kan man ikke drage den 
simple konklusion, at gymnasiet bare er mest 
egnet til piger, pointerer han.

”Det ser ud, som om man har et kæmpe 
behov for at afstemme antagelser og forvent-
ninger. Lærere fra begge sider af overgangen 
bør nok gøre sig nogle overvejelser om, hvor-
dan man kan ruste drenge bedre til mate-
matik i gymnasiet,” siger Lars Ulriksen.

Han gætter på, at overgangen fra grund-
skole til gymnasium i matematik især ka-

”Arbejdspresset øges, og indholdet er mu-
ligvis også mindre intuitivt. Derfor er der 
behov for, at man sætter sig ind i matematik 
på en anden måde end i grundskolen,” siger 
han. 

Kønsroller og læringsstile

-
matiske emneområder, som pigerne klarer 
bedre end drengene eller omvendt. Men i 
interviewene giver både drenge og piger ud-
tryk for, at der sker en ændring i krav til 
elevernes arbejdsindsats fra grundskolen til 
gymnasiet. Både elever og lærere mener, at 

”Vi ved fra tidligere forskning, at pigerne 

drengene har kunnet klare matematik i fol-
keskolen uden at lave noget særligt, så kom-
mer de hurtigt bagefter i gymnasiet,” siger 
Lars Ulriksen.

Han understreger, at han ikke 
mener, at drengene er 

-
tige. Men at pigerne 
nok agerer i forhold til 
den socialt producerede 
forestilling om, hvor-
dan en rigtig pige opfø-
rer sig. Ligesom dren-
gene opfører sig på en 
måde, som de bliver be-
kræftet i både i og uden 
for skolen. Måden passer 
bare dårligt til den ar-
bejdsdisciplin og ar-
bejdsform, som 
gymnasieskolen 
forudsætter. 
Umiddel-
bart kan 
det 

Læs ”Gymnasiets drenge – 

matematikfagets drenge” på 

www.emu.dk
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måske virke som noget, skoler og lærere 
ikke kan gøre noget ved.

”Men skolen og lærerne kan godt ar-
bejde bevidst med, hvilken elevadfærd 
og kønsrollemønster som de giver positiv 
feedback,” siger Lars Ulriksen.

Og så skal lærerne være mere ekspli-
citte med at forklare især drengene i 

starten, hvad de forventer af dem, 
hvad de skal lave af lektier, og hvor-

for og hvordan de skal forberede 
lektierne.

Læringsstile
Undersøgelsen tegner et billede af en 
matematikundervisning, der ofte tilret-

-
gennemgang af læreren ved tavlen og 
eksempeltræning af eleverne. Forskerne 
i undersøgelsen betoner vigtigheden af 
at udvikle måder, hvorpå læreren kan få 
bedre indsigt i, hvad eleverne har af vi-
den og kompetencer. Og så bør lærerne 
afprøve forskellige undervisningsformer, 
da de måske kan appellere til flere 
drenge.

Lars Ulriksen er forbeholden over for 
læringsstile som et samlet teoretiske be-
greb. Men han ved fra sin forskning om 
gymnasiefremmede unge, at nogle gym-
nasielærere har fundet inspiration fra 
læringsstile til at skabe en større varia-
tion af arbejdsformer.

”Hvis læringsstiltænkningen kan få 
lærerne til at bruge elevaktiverende, un-
dersøgende og varierende arbejdsformer, 

er at fange eleverne, så de selv får enga-
gement til at arbejde med matematikken,” 
siger han.   
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D  renge og piger er vidt forskellige 
– også i matematik. Det har lærer 
Olav Lyndrup i hovedet, når han 
planlægger matematiktimerne på 

Nykøbing Katedralskole. 
”Jeg kan sagtens genkende undersøgelsens 

resultater fra min egen hverdag. Hvis jeg 
ikke sørger for overskuelige mål, fra jeg mø-
der matematikklassen, så taber jeg rigtig 
mange drenge,” siger Olav Lyndrup, der også 
er formand for Matematiklærerforeningen.
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Undervisningen skal  
gøre plads til drengene 
Der skal en del didaktiske 
overvejelser til, når man 
skal målrette matematik-
undervisningen både til 
drenge og piger, fortæller 

-
lærerforeningen.

Når han møder en ny matematikklasse, 
starter han med at gøre det klart, hvad de 
skal kunne i faget. Han sørger for at få lem-
met drengene ind i det faglige matematiske 
univers og få dem til at lave lektier ved hele 
tiden at synliggøre og udvikle klassens fag-
lige mål. Han bruger ofte hurtige test.

”Test er jo gode til at vise eleverne, hvad 
de skal kunne. Men de giver også læreren 
en indsigt i, hvor eleverne er i forhold til et 
emne. Og så er test jo et fantastisk konkur-
rencemoment, som kan fange mange drenge,” 
siger han.

Hvis man ikke får eleverne med i mate-
matikken fra starten, så er der stor fare for, 
at det kan være svært at indhente.

”Hvis læreren bare forventer, at alle kan 
følge med, så er faren, at hvor nogle elever 
og måske især pigerne begynder at bygge et 
korthus op af matematik, så kan drengenes 
korthus falde sammen, når de indser, hvor 
langt bagefter de er kommet,” fortæller Olav 
Lyndrup.

Han oplever ofte, at hvor pigerne kan være 
mere systematiske og måske nogle gange 
foretrækker at få en formel, så er en del 
drenge mere intuitive. De kan bedre få hul 
på de matematiske formler, når de konstru-
erer sig frem. Tidligere skete det med passer 
og lineal, men nu kan det også gøres med 
et godt matematikprogram til computeren. 
Selve konstruktionen indeholder en logisk 
trin for trin-opbygning, som Olav Lyndrup 
har erfaret, at en del drenge godt kan lide.

Olav Lyndrup arbejder meget med tema-
organisering og at lave historier, før 
han begynder på det teoretiske. Det 
kan for eksempel være at lade ele-
verne måle deres kondital for siden-
hen at lade dem bygge videre på det 
teoretiske ved hjælp af de indsam-
lede tal eller fakta.

”Der er simpelthen ikke noget 
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matematik i gymnasiet, 
 

 

 

-

”Jeg synes ikke, at der har 

været den store forskel 

fra 10. klasse til 1.g. Men 

her i 2.g er det blevet 

væsentlig sværere, hvor vi lærer en masse nyt, 

som jeg aldrig har hørt om før.” 

-

”Vores lærer er god til at undervise på forskel-

lige måder. Nogle gange er det tavleundervis-

ning, andre gange skal vi arbejde i grupper. Det 

er vildt rart, at hun varierer undervisningen så 

meget, så det ikke bliver for tungt.” 

”Ja, men vi har nu også nogle dygtige drenge 

i klassen. Men pigerne er mere flittige og gør 

mere ud af de skriftlige afleveringer og at læse 

lektier i forhold til drengene. Det er nok vores 

fordel, at vi er grundige med lektierne, for  

ellers er det svært at følge med.”

Katrine Riisberg Didriksen

Gymnasieskolen har spurgt to elever om matematik B

-
-

”I starten var matematik det 

samme, men pludselig gik det 

stærkt, og der var meget nyt.  

Jeg synes, at det er det fag, hvor 

der er størst spring fra niveauet 

i folkeskolen til det gymnasiale niveau. Det var det fag 

i 2.g, jeg havde flest vanskeligheder med, selvom det 

var det, som jeg gav mest opmærksomhed.”

”Variationen i vores undervisning var regelmæssig  

– der var andre fag, hvor det var meget mere tavle-

undervisning. Vi startede ofte ud med, at vi havde fem 

minutter til at løse en opgave på tavlen, og så var vi 

ligesom alle sammen i gang. 

”Jeg genkender tydeligt billedet af, at piger er bedre 

end drenge i matematik. Sådan var det nemlig også i 

vores klasse. Det er også tydeligt at se i 3.g, hvem der 

er fortsat på matematik A-niveau: Der er én dreng og 

syv piger. 

Mads Faarup. 

 

mere dræbende end at ind-
lede et tema med en teore-
tisk fremstilling, hvorefter 
læreren afslutter med at 
gøre opmærksom på, at 
man den næste måned skal 
arbejde med brøker,” griner 
Olav Lyndrup. 

Behov for didaktisk supplering  

at åbne mulighederne for eleverne. Olav 
Lyndrup har med succes ladet eleverne af-

”Når det handler om nye medier, så er 
drengene langt fremme. Og hvis de synes, 

På trods af at Olav Lyndrup er fuld af gode 

ideer til at variere 
matematikundervis-
ningen, så savner 
han vidensdeling og 
samarbejde med fol-
keskolelærere.

”Jeg kender jo 
ikke meget til, hvad 
der foregår i grund-

skolen. Et samarbejde ville ruste mig bedre 
til at målrette undervisningen,” forklarer 
han. 

Han har tidligere været med i et projekt, 
der skulle skabe indsigt og viden for både 
gymnasie- og folkeskolelærere. Det var me-
get lærerigt og med til at skabe forståelse og 
forventningsafstemning.

”Problemet er bare, at projektet mellem 
folkeskolen og gymnasiet helst skal vedlige-

holdes. Men når projekter stopper, så er det 
ikke altid, at skolerne har lyst til at bruge 
ressourcer på et fast løbende samarbejde,” 
siger han. 

Han kunne også godt tænke sig sparring 
med andre matematiklærere om, hvordan 
man planlægger og strukturerer matematik 
på de forskellige niveauer. Fagdidaktiske 
kurser står også højt på hans ønskeliste. For 
det er ikke ligegyldigt, hvordan læreren plan-
lægger faget, og der er stor forskel på, hvor-
dan man kan undervise i matematik på A- og 
B-niveau. 

”Hvis vi skal udligne forskellen på dren-
gene og pigerne i matematik i gymnasiet, 
skal vi fortsat udvide og supplere vores di-
daktiske indsigt i både drenge og piger,” 
siger Olav Lyndrup.   
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SKEMAFRI

Ammestuene

Sikke noget pølsesnak! kan man tænke, når folk 

lider af ureflekteret munddiarré. Selve udtrykket 

”pølsesnak” har faktisk en smule med pølser at gøre, da det udspringer af den 

gamle talemåde: ”Han taler som en kødpølse, der er åben i begge ender.” Under-

forstået, at indholdet flyder ud af pølsen, som vås gør ud af et sludrechatol.

Go-go-Gadget!g

USB-massøren er et vibrerende vidunder til 

kærlig pleje af dine tyngede computerskuldre. 

For sølle 79 kroner kan du blive møffet godt og 

grundigt igennem uden skingre brokscenarier 

og massagegæld til ægtefællen. Stik blot den 

flade massagebolds USB-stik ind i computerens 

USB-indgang. Tryk den rystende tingest let mod 

trængende kropsdele. Voila! 

Spændingsfrie  

lemmer!

turguidenturguidenttkult

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

1. Den 19. oktober spiller 

Mike Stern Band på Posten 

i Odense. Det bliver rigtig 

stort, for med sig har han 

både Chris Minh Doky på bas 

og Dave Weckl på trommer. 

Det er de helt hårde drenge 

inden for fusionsjazz. Er man 

mere til klassisk musik, så 

har Odense Symfoniorkester 

hele tre komponisters værker 

på programmet den 13. og 

14. oktober. To af værkerne 

er skrevet af Hugo Alfvén og 

Wilhelm Stenhammar. Men 

mest spændende bliver det at 

være vidne til uropførelsen af 

Christian Lindbergs ny værk, 

Steppenwolf.

2. Odense Teater har 

et virkelig godt ensemble. 

Fra den 11. oktober kan 

man opleve mange af de 

gode skuespillere i dramaet 

”Min familie” på Sukker-

kogeriet. Det er et stykke af 

Tracy Letts, hvor moderen 

er pillemisbruger, faderen 

er dranker, og de tre voksne 

døtre lider under moderens 

manipulerende dominans. Da 

faderen forsvinder, samler 

moderen resten af familien. 

Derfra bliver det et drama 

med fart på! Blandt andet 

lægger den ene søsters 

kæreste an på den anden 

søsters ældste datter ...

3. Man kan med fordel 

melde sig ind i bibliotekets  

arrangementsklub ”De Nys-

gerrige” (kortlink.dk/9n7t). Så 

får man et gratis nyhedsbrev 

om, hvad der sker på biblioteker-

ne i Odense. For eksempel sæt-

ter Musikbiblioteket kvindelige 

musikere i centrum den 25. ok-

tober som optakt til Spil Dansk-

dagen. På Spil Dansk-dagen den 

27. oktober er der arrange-

menter på Vollsmose Bibliotek 

og Dalum Bibliotek. Ligesom 

bibliotekerne og Kulturmaskinen 

lægger hus til en Spoken Word-

festival den 2.-5. november med 

storyslam, stand-up, poetryslam 

og foredrag.  

Navn: Lars Winberg   Alder: 56 år   Skole: Sct. Knuds Gymnasium 

Fag: Dansk og musik
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Kigger din slatne basilikum-
plante bebrejdende på dig fra 

potten i køkkenvinduet? Tricket, til 

at forvandle en suicidal krydderurt 

til en strunk, livslysten plante, er 

simpelt. Den vil oven i k øbet 

indlede et langvarigt forhold 

til dig! To ting sikrer hus-

modermedalje i basilikum: 

1) Vand, vand, vand, vand 

2) Nip de blade af, du skal 

bruge. Men gør det nede 

mellem to andre blade, 

og vend planten, så du 

nipper af forskellige 

områder. Ikke noget 

med at slagte hele 

stængler! Fy.
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Filmquizq

”I took a vow of peace, and now you want me to help 
you kill all these men? (Yes Padre) – I’ll see what I can do ...”

*) Hvilken film stammer citatet fra? Find svaret nederst på siden.

Plej din livmodermisundelse ved at skabe noget fra bunden. Med andre ord: Lav din egen 

snaps! Det er så nemt som at sparke til en due på Trafalgar Square. Plump EN af følgende 

ingredienser ned i et rent syltetøjsglas:

Lad urter eller nødder få frækt selskab af en hel flaske 

Brøndum Snaps eller vodka. Se nu din hjemmelavede man-

desmoothie tage til i farve og smag, mens du venter pænt i 

fire måneder. Filtrer snapsen gennem et kaffefilter, hvis du 

er for fimset til at få barkstumper i munden.

a

* Svar: Machete (2010)

Plej din l
snaps! Det 

ingrediens

Lad urter e

Brøndum S

desmoothie

fire måned

er for fims

hulenharmh

* S M h t (2010)

i 

u

Vintippeti

På grund af et snarligt maraton-
løb på den anden side af Atlanten prø-

ver jeg i øjeblikket at begrænse alkohol-

indtagelsen. Det er ikke altid let, og her 

i spalten er vi jo ikke kendt for at være 

tilhængere af ekstremisme og yderligt-

gående bevægelser. Derfor hev jeg en 

lun oktobersommeraften i gode venners 

selskab en flaske Ricarico 2009 fra hu-

set Giordano i den syditalienske provins 

Puglia op.

Vinen er lavet på en blanding af dru-

erne primitivo og negroamaro, og umid-

delbart virker den ærketypisk for sit 

geografiske ophav. Mørk, frugtrig og med 

en alkoholprocent på 14,5. Ricarico er en 

anelse mere raffineret og sofistikeret end 

mange andre vine i samme prisklasse fra 

denne solrige egn, hvor vine på især primitivo 

ofte har tendens til bombastisk fylde i laget mel-

lem marmelade og tjære – jeg sætter dog per-

sonligt ganske stor pris på de mørke skønheder 

med temperament og ekstra procenter, skal jeg 

skynde mig at tilføje.

Men Ricarico er ikke bare solid og smager godt 

hele vejen hjem. Lad den stå og trække lidt frisk 

Ricarico 2009 Giordano koster i Irma 100 kroner for en flaske, mens der er to flasker for 125 kroner.

luft inden servering, og du vil opdage 

en verden af smagsnuancer i for-

skellige dele af munden og svælget. 

Her er nogle af de sædvanlige bær 

(hvis bare man nævner tilstræk-

keligt mange, skal man nok ramme 

rigtigt på et tidspunkt ….) samt et 

element af vanilje, som giver den 

umiddelbart kraftfulde smag en 

blød finish. Jeg bildte mig også ind at 

smage ristet kaffe, og efterhånden 

dukkede smagen af kokos, som de-

klareret på banderolen, op, når vinen 

blev kørt lidt rundt i munden, og sma-

gen fik lov at lægge sig.

Jeg mødte en trofast læser af 

denne spalte i forrige uge. En advo-

kat, som først bifaldt vinspaltens tilba-

gevenden til disse sider, men dernæst klagede 

over, at der ikke længere var en karakterskala; 

hun ville gerne vide, hvornår hun skulle synge.

Derfor har jeg ikke turdet andet end at gen-

indføre en karakterskala. Denne gang bliver 

der dog ikke sang. Vi må nøjes med bunga 

bunga-fest – hvilket vel heller ikke er så dårligt 

endda … Der er 5 point til syditalienske Ricarico.

Ny karakterskala

 
-
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I kke sjældent er tavle og kridt 

der skal undervises. Det le-
vende ord kan vi slet ikke und-
være. Og det vil også i fremtiden 
være en god oplevelse at sidde 
med en veltilrettelagt Gutenberg-
bog i hånden. Hele denne kul-
turbærende tradition skal dan-
ske gymnasieelever meget gerne 
have med sig ind i fremtiden.

Men noget har forandret sig 
på afgørende vis, selv om det 
ikke har været planlagt i nogen 
politisk reformproces. Den ny 
digitale virkelighed har på anar-
kistisk vis sat en ny dagsorden, 
som – om vi vil det eller ej – 
kommer til at gribe dybt ind i 
den etablerede gymnasiekultur 
og den traditionelle undervis-
ningspraksis. Meget stærkere og 
mere direkte end nogen struktur- 
eller indholdsreform har for-
mået. Og langt mere ureguleret 
og uforudsigeligt.

Den digitale revolution kan 
betragtes med frygt og bæven, 
men den har også potentiale til 
et kvalitativt spring fremad, hvis 

lærerne griber udfordringen og 
bliver vel rustede til at håndtere 
de meget store pædagogiske og 
didaktiske muligheder, der åb-
ner sig i de digitale platforme. 
Gymnasielærernes særkende er 
deres forskningsbaserede profes-
sionalisme. Den er også den 
nødvendige forudsætning for at 
udnytte de nye informations-
strømme på en kvalificeret 
måde. Samtidig skal denne pro-
fessionalisme tænkes ind i helt 
nye sammenhænge og i nye dia-
logformer både med kolleger og 
elever. Og samtidig integreres i 
informationsforsyningen og an-
vendelsen.

Den nye virkelighed
De senere år har der været meget 
nyt på spil. Interaktive tavler og 
projektorer. E-bøger og i-bøger. 
Digital opgaveretning. IPhones 
og iPads i undervisningen. Let 

nettet. Eleverne er samtidig ble-
vet medproducenter af undervis-
ningsmateriale. Det åbner for en 
ny kreativitet, men rejser også 

alvorlige problemer, for eksem-
pel manglende erkendelse af el-
ler viden om, hvad dokumenta-
tion og god citatskik er. En del 
elever opfatter muligvis sig selv 
som informationskompetente, 
men de er ikke studiekompe-

kilder remixer (eller plagierer) 
en opgave – uden nødvendigvis 

indholdet.
Det er nogle af de processer og 

værktøjer, der allerede nu sætter 
dagsordenen for den pædagogi-
ske udvikling. De førende produ-
center af undervisningsmateriale 
er i fuld gang med at udfase den 
traditionelle bog, og de kom-
mende år bliver der god plads på 
bogdepoternes hylder. Til gen-
gæld skal der investeres betrag-
telige summer i de licenser, for-
lagene så skal til at leve af. 

Samtidig har internettets 
enorme ressourcer af informa-
tion åbnet adgange, som en 
gymnasielærer for blot ti år siden 
næppe havde fantasi til at fore-
stille sig. Kulturarven er stort set 

OM

KRONIK

Forhenværende gymna-

sielektor og medlem af 

DEFF’s styregruppe.

KNUD HOLCH 
ANDERSEN

Den digitale revolution og unges medievaner er i fuld gang med at  
vende op og ned på hele uddannelsessystemet. En række vestlige  
lande har taget udfordringen op, og svaret kan være ”digital dannelse”, 
som i høj grad er en naturlig videreudvikling af den klassiske almen-
dannelse, som gymnasieskolen bygger på. 

Almen dannelse 2.0

Formidlings- og kommuni-

kationschef på Syddansk 

Universitetsbibliotek.

THOMAS  
KAARSTED

Digital dannelse

Begrebet findes i mange variationer, hvoraf nogle er 

rettet mod studie- og læringsmiljøer, mens andre er 

bredere. 

EU’s definition er fra 2007 og omfatter at lokalisere, 

evaluere/reflektere, lagre/organisere, producere, præ-

sentere og dele information og kommunikere/deltage i 

”collaborative networks” via internettet.

I praksis er udfordringen at omsætte begrebet til en 

anvendelig pædagogisk og didaktisk praksis, der sikrer 

livslang digital læring.

Læs mere om projektet ”Digital dannelse i gymnasiesko-

len” på: www.digitaldannelse.spruz.com.
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digitaliseret og tilgængelig. Man 
kan hente tv-bårne forelæsnin-
ger hjem fra førende universite-
ter. Man har adgang til den ny-
este forskning i avancerede 
laboratorier.  Man kan tilmed 
via Skype og andre tjenester gå 
i direkte dialog med forskere og 
beslutningstagere. Og  hele tiden 
opstår der nye muligheder. 

Det ændrer alle de involvere-
des roller, læreren bliver mere 
facilitator end klassisk undervi-
ser med alle pointerne i ærmet, 
og lederen af journalistuddan-
nelsen på Syddansk Universitet, 

Peter Bro, ramte hovedet på søm-
met da han for nylig sammen-
lignede undervisning med en 
direkte tv-udsendelse. ”Med 
stærk kraft bevæger vi os således 
i disse år hen imod underviseren 
som studievært”, var budskabet 
samtidig med en pointering af 
de spritnye formidlingsværktø-
jers kæmpe potentiale. 

Her vil mange gymnasielærere 
så nok sige fra. De har absolut 
ikke noget ønske om at ende som 
skærmtrolde i noget, der ligner 
et tv-show, og netop derfor skal 
der ydes en ganske særlig og 

omfattende didaktisk indsats, 
der sikrer en elevbaseret dialog 
på faglighedens præmisser. Der 
bliver brug for en digital dan-
nelse – og ikke alene involverer 
det både lærersiden og elevsi-
den. Det kræver et helhedsori-
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enteret tiltag, hvor skolernes 
ledelser, fagkonsulenter og bib-
liotekssektoren inddrages.

Vi bliver døve og blinde
Den nye virtuelle virkelighed 
udfordrer i høj grad den almen-
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dannelse, der er en hovedhjør-
nesten i dansk gymnasietradi-
tion. Vi bevæger os fra et 
informationssamfund i retning 
af vidensamfund med internet, 
blogs, sociale medier og nyheds-
kanaler døgnet rundt. Hele 
denne intense beskydning kan 
være en byrde, der gør os døve, 
blinde og stumme. Det hævder 
Vincent F. Hendricks og Pelle G. 
Hansen i den netop udkomne 
”Oplysningens blinde vinkler”.

”Den informationsstruktur, vi 
skal agere i som borgere, er ble-
vet langt mere kompliceret,” 
hævder Hendricks i et interview 

at stille sig kritisk og sandheds-
søgende over for information er 
et stort arbejde. Det kræver 
omhu og er ganske tidkrævende 
– sådan er det at indsamle viden 
i hverdag som i videnskab.”  

Veludviklet kritisk bevidsthed 
har altid været et centralt aspekt 

af den gymnasiale almendan-
nelse. Det samme gælder formu-
leringsevnen, det at få et bud-
skab ud over rampen i rette 
øjeblik og til de rette modtagere. 
Stillet over for vidensamfundets 
uoverskuelighed og store mani-
pulationsmuligheder er der al 
mulig grund til at opruste på den 
kritiske og formidlingsrettede 
dimension, hvis vi skal gøre vore 
elever til myndige borgere. 

Klædt på til videregående 
uddannelse
Ud over disse faglige og dannel-
sesmæssige aspekter er den po-
litiske bevågenhed omkring ud-

politiske partier opfatter uddan-
nelse, forskning og innovation 
som motoren for dansk vækst og 
velfærd, og i 2020 er det målet, 
at halvdelen af en ungdomsår-
gang skal have en mellemlang 
eller lang videregående uddan-
nelse. 

Det stiller helt nye krav til at 
gøre eleverne til studerende, ar-
bejde mere målrettet med de 
unges vej op gennem systemet 
og sætte fokus på deres studie- 
og informationskompetence.

De unge, der i dag er på vej 
gennem gymnasierne, kommer 
til at gennemføre deres videre-
gående studier på virtuelle plat-
forme. Allerede i dag er hen ved 
80 procent af universitetsbiblio-

tekernes udlån af digital karak-
ter. Det er helt afgørende, at de 
unge, allerede før de påbegynder 
de videregående uddannelser, 
har udviklet og trænet de kom-
petencer, der gør det muligt at 

selvstændigt på deres vej gen-
nem studierne. Dertil kommer, 
at en videregående uddannelse 
ikke længere danner en afslut-
ning. Den er langt mere en be-
gyndelse til fortsat livslang læ-
ring. Også det vil stille store 
personlige kompetencekrav, 
hvad enten karrieren bliver i en 

-
hed, eller – endnu mere sand-
synligt – kommer til at skifte 
mellem helt forskellige typer af 
virksomheder.  

Digital dannelse
Alle aktører i gymnasieskolen er 
enige om, at kompetencer som 
at læse, skrive, regne og tale en-
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gelsk er helt uomgængelige. Di-
gital dannelse, som sikrer fokus 
på adgang, anvendelse, deling, 

-
delse af information, er en femte 
væsentlig kompetence. Der er, 
som den nu forhenværende pro-
fessor Harry Haue forklarede på 
en konference om digital dan-
nelse i gymnasieskolen, ikke tale 
om et opgør med den almendan-
nelse, der er fundamentet for 
gymnasieskolen, men en vide-
reudvikling af samme.

Den digitale revolution og 

dens følgevirkninger er af så om-
fattende karakter, at den må 
tænkes ind i den gymnasiale 
dannelsestradition.

Men det kan også lade sig 
gøre. Løsningen må være en 
målrettet national indsats i for-
hold til digital dannelse, som er 
evnen til – sammen med andre 
– at få adgang til at kunne an-

-
tere over kommunikation via de 
mange teknologier, som i dag er 
centrale for at skabe og udveksle 
viden. Ifølge OECD er denne 
kompetence helt central for Dan-
marks fremtid. Det har man er-
kendt i lande som Norge, Austra-
lien og Canada, hvor der er lavet 
en målrettet implementering. Alt 
sammen for at gøre elever til 
bedre studerende og derigennem 
understøtte de politiske krav om 
vækst og innovation, der før el-
ler siden vil ramme med stor 
kraft.

Tænketank 
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-gelsk er helt uomgængelige. Di-

gital dannelse, som sikrer fokus 
på adgang, anvendelse, deling, 

-
delse af information, er en femte 
væsentlig kompetence. Der er, 
som den nu forhenværende pro-

f kl rede på

dens følgevirkninger er af så om-
fattende karakter, at den må 
tænkes ind i den gymnasiale 
dannelsestradition.

Men det kan også lade sig 
gøre. Løsningen må være en 
målrettet national indsats i for-
hold til digital dannelse, som er 
evnen til – sammen med andre 
– at få adgang til at kunne an-

-
tere over kommunikation via de 
mange teknologier, som i dag er 
centrale for at skabe og udveksle 
viden. Ifølge OECD er denne 
kompetence helt central for Dan-
marks fremtid. Det har man er-
kendt i lande som Norge, Austra-
lien og Canada, hvor der er lavet 

i lementering. Alt 

Tænketank
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Mer’ efteruddannelse 
for v o r e s penge!
Nedenstående citater fra Finansministeriets hjemmeside 
(maj 2000) taler for sig selv!

”Vejledning om strategisk og systematisk kompetence-
udvikling i statens institutioner

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles-
udvalg (CFU) indgik ved OK 99 en aftale om systematisk 
kompetenceudvikling i statens institutioner. (…)

Ofte er det at skulle gå i gang med at arbejde systematisk 
med medarbejdernes kompetencer en tærskel i sig selv, der 
kan være svær at komme over. I hvert fald viser case-
beskrivelserne, at det ofte er organisatoriske ændringer, 
holdningsændringer via øget fokus på personalepolitik og 
nye input udefra, der igangsætter arbejdet. Det sker altså 
ikke af sig selv.

Krav udefra kan også være en igangsætter på området 
– (…)

Har samarbejdsudvalget drøftet principper og retnings-
linjer for den samlede kompetenceindsats? 

Sker der en bred inddragelse af medarbejdergrupper i 
forberedelsen af den systematiske kompetenceudvikling, 
der sikrer forankring i institutionen? Det gælder for alle 
niveauer af medarbejdere. 

Er forløbet systematisk og strategisk, det vil sige tilpasses 
det den enkelte medarbejders ønsker, og kædes det sammen 
med institutionens mål og behov? 

Er der sikret den nødvendige støtte fra såvel topledere 
som mellemledergruppen? 

Er der mulighed for at tilpasse forløbet undervejs? 
Er mulige konsekvenser gennemtænkt – bliver organi-

sationsændringer en konsekvens af kompetenceudviklin-
gen? 

Følges der op på forløbet løbende og efterfølgende – og 
af hvem?”

(http://www.fm.dk/Publikationer/2000/Vejledning%20
om%20strategisk%20og%20systematisk%20kompetence-
udvikling%20i%20statens%20institutioner.
aspx?mode=full)

Yderligere information kan hentes på Statens Center for 
Kompetenceudvikling, der har følgende hjemmeside: http://
www.kompetenceudvikling.dk/.

Vi får alt for lidt efteruddannelse for v o r e s penge, og 
det har vi på Liste 2 peget på og kritiseret – alt for længe!

Sigrid Jørgensen
GL’s hovedbestyrelse

Efteruddannelse 
– en god investering!
Gymnasielærerjobbet er som et kreativt vidensjob et rigtigt 
spændende, men også et meget krævende job. Faglig viden 
på højt niveau skal oversættes og præsenteres for en stadig 
mere varierende modtagergruppe.  

det kræver kontinuerlig dygtiggørelse.
Jens Boe Nielsen (JBN) mener (Gymnasieskolen nr. 15), 

at der er grund til at glæde sig over, at hver lærer i gen-
nemsnit har været på 5,8 dages efteruddannelse. Glæden 
bygger på forkerte præmisser!

Det forholder sig sådan, at for at komme op på 5,8 dage 
medtælles blandt andet aktiviteter som temadage, konfe-
rencer og pædagogiske dage.

Resultatet 5,8 dage skal også ses i lyset af, at ressourcen 
til efteruddannelse, som en konsekvens af 2005-reformens 
omlægning af ”rettetid” til efteruddannelse, nærmere 
burde være det dobbelte.

Bemærk ligeledes, at knap 40 procent af lærerne har 
været på INGEN eller maksimum tre dages efteruddan-
nelse.

JBN’s ambitionsniveau for efteruddannelse er bekym-
rende lavt. 

Vidensmedarbejdere stiller krav – heldigvis!
En god efteruddannelse forankres i en seriøs, strategisk 

og langsigtet kompetenceplan, som er skabt i dialog og med 
afsæt i den enkeltes behov for efteruddannelse. Kun dermed 
sikres en nytteværdi for hele arbejdspladsen og for den 
enkelte medarbejder. En skelnen mellem individuel og 
kollektiv efteruddannelse bliver nu irrelevant. Lad os få 
fokus på, at aktiviteter skal kunne berettige deres eksistens, 
ellers er midlerne spildt. 

Lad os i fremtiden UNDGÅ 
ressourcespild på dårlige kollektive lokale ”kurser”
useriøse og uigennemsigtige kursusafslag
at kursusmidlerne bruges til andet end kurser 
negative attituder over for medarbejdere, som vil 
efteruddanne sig
dårlige ledelsesundskyldninger om, at der ikke er råd 

at tid til kurser placeres i ”fritiden”.

Den nye overenskomst har fokus på dialog mellem den 
enkelte lærer, TR og ledelse som et middel til at få skabt det 
bedste efteruddannelsestilbud. Lærerens behov og ønsker 
om dygtiggørelse skal tages seriøst, og midler skal reserve-
res dertil. 

Et stærkt efteruddannelsestilbud er en investering, som 
tjener sig hjem gennem øget arbejdsglæde. Engagerede og 
fagligt kompetente lærere er vejen til gode uddannelser og 
”det bedste middel” mod elevfrafald. 

Jeppe Kragelund
GL’s hovedbestyrelse
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Hvor er solidariteten, GL?

Som studenterpolitiker i Dansk Magisterforening ved jeg, 
hvor svært det er at give et kort og præcist svar på det ellers 
meget enkle spørgsmål: ”Hvad er en fagforening?”. DM har 
dog frygtløst og uden tøven kastet sig ud i projektet med at 
vise og fortælle landets universitetsstuderende, hvad en 
fagforening er, og hvorfor det er vigtigt at være medlem. 
Men hvor er hjælpen fra GL?

Hos DM kan alle studerende få rådgivning om løn og 
ansættelsesvilkår i deres praktik og studiejob. De bliver 
tilbudt et medlemsblad, kurser, CV og ansøgningstjek. 
Derudover kan de få en politisk stemme i universitetspoli-
tikken. De studerende medlemmer i DM, der vælger at blive 

-
nede. DM bruger mindst 150.000 kroner årligt på fasthol-
delse af studerende, der senere meldes ind i GL. Med andre 
ord kan GL roligt læne sig tilbage og nyde frugterne af DM’s 
hårde oplysningsarbejde. Velbekomme.

Men er det fair, at DM skal stå alene i kampen om at 
styrke fagbevægelsens position blandt universitetsstude-
rende? Jeg mangler i hvert fald en sund portion solidaritet 
fra GL’s side, for sandheden er, at fagforeningsmedlemmer 
ikke længere kommer af sig selv. Virkeligheden på univer-
siteterne er en lav kendskabsgrad til fagbevægelsen og et 
stigende antal medlemmer i de gule fagforeninger. Den 
nemme og billige løsning for GL er at lade stå til, men er det 
den rigtige løsning?

Jeg mener, at GL bør tage et ansvar og samarbejde med 
DM om at sikre fremtidens fagforeningsmedlemmer.

Kasper Ditlevsen
Formand for DM Studerende

SVAR TIL KASPER DITLEVSEN

Studerende, som har spørgsmål om valg af sidefag, pæda-
gogikum, hvordan man søger ansættelse som gymnasie-
lærer eller lignende, henvender sig jævnligt i GL’s sekreta-
riat, hvor de får den rådgivning, de efterspørger, uden 
beregning. Får studerende et job i gymnasiet, kan de blive 
medlem for et nedsat kontingent, og de modtager samme 
service som andre medlemmer.

Grundlæggende er der stor forskel på GL’s og DM’s områ-
der, hvor vi på GL-området har medlemmerne samlet på 
arbejdspladser, hvor de øvrige ansatte primært er organi-
seret i GL. Derfor er det min vurdering, at det er fælles-
skabet på den enkelte skole, der i høj grad medfører, at nye 
gymnasielærere melder sig ind i GL. I 2011 er det 17 procent 
af GL’s nye medlemmer, som tidligere har været medlem i 
DM.

Gorm Leschly
GL’s formand

Flere drenge i gymnasiet

Skal 95 procent af en årgang have en ungdomsuddannelse, 
skal drengene med. Og den danske gymnasieskole har det, 
der skal til: universitetsuddannede lærere, som underviser 
i deres hovedfag.

Desværre er der dobbelt så mange piger som drenge i 
almengymnasiet, og pigerne får højere karakterer. Resul-
tatet kan ses på universiteterne, hvor pigerne er i overtal 
næsten overalt. 

Drenge uddannes i dag til ufaglærte eller faglærte 
udkantsdanskere, medens pigerne sendes ind til landets 
to store universitetsbyer. Og tæt på halvdelen af de tospro-
gede drenge kan hverken læse eller regne efter folkeskolen.

eller til ingeniør, hvis den danske gymnasieskole videre-
udvikles efter den internationale opskrift på en skole, hvor 

bachelorgrad straks eller senere i livet. 
Opskriften er enkel: daglige lektier i selvvalgte halvårs-

blokke – i faglokaler med en lærer, som kun underviser i 
sit hovedfag. 

den unge bydes velkommen med en anerkendelse: ”Du har 
et talent, som det er skolens opgave at hjælpe dig til at 
afdække og udvikle. Derfor hjælpes vi ad med at sammen-
sætte dit daglige halvårsskema med de praktiske og teore-
tiske fagblokke, som du ønsker at prøve kræfter med. Det, 
du er god til, får du så mere af. Det andet lader vi ligge et 
år eller to, eventuelt permanent. Og sidste skoleår kan du 
prøve kræfter med fagblokke fra de videregående uddan-
nelser.” 

Det er ærefuldt at opretholde en skoleform, som bygger 
på frihed, lighed og solidaritet: Frihed til selvvalgte halv-
årsblokke, lighed mellem de to køn og solidaritet med 
tosprogede drenge.

Derfor bør kravet om frihed, lighed og solidaritet stilles 
ved hver overenskomstforhandling. Og ved valg til hoved-

drenge i gymnasiet.

Allan Tarp
VUC Aarhus
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Et spørgsmål eller fem til den 

Siden han blev formand for Rektorforeningen, har Jens Boe 

blodtryk hos undertegnede. Nogle gange på grund af sine 
udtalelser og pressemeddelelser, andre gange på grund af 
larmende tavshed.
1  Skolernes planlægning af lærernes efteruddannelse (”Kur-

ser bør placeres anderledes”, Gymnasieskolen nummer 16):
  Kan JBN dokumentere sin udtalelse om at gymnasierne 

”tilrettelægger den enkelte lærers årsnorm således, at … 
læreren kan påtage sig andre opgaver – herunder efterud-
dannelse … uden at læreren får overarbejde?” Har Rektor-
foreningens formand formidlet dette vigtige budskab i 
klartekst til alle rektorer?

2  Skolernes planlægning af lærernes efteruddannelse i lærer-
nes sommerferie i juli eller august (”Kurser bør placeres 
anderledes”, Gymnasieskolen nummer16):

  Mon ikke JBN godt ved, at forslaget vil forkorte den vigtige 
periode, hvor lærerne falder helt ned og igen får ro og tid til 
at ”mærke verden” og deres familie? 

  Måske ville det hjælpe på forståelsen, hvis rektorerne (igen) 
som noget helt naturligt påtog sig en undervisningsforplig-
telse, så de selv kunne ”mærke verden” som underviser helt 
tæt på? Skaf tiden hertil ved at uddelegere lidt og ved at give 
los på den rektorale trang til kontrol af alle ting ned i detal-
jen. 

3  Hvis nu det var sådan, at JBN og de øvrige rektorer var vil-
lige til proaktivt at betale for lærernes innovative og omstil-

mindre vrangvillige, når det fyger gennem luften med New 

 a.  giv os i år lokale lønstigninger, der ligger over Personale-
styrelsens beregninger for, hvad lokallønnen skal stige 
med på de enkelte skoler = 0,9 procent per år. Det er som 
bekendt rektors ansvar at prioritere, at der er midler til 
rådighed til lokal løndannelse. Hvordan går det med det? 
Hvad mener Rektorforeningen?

 b.  giv os nok timer (= frihed), for eksempel timer til faglig 
og personlig efteruddannelse og udvikling. 

fællespuljer og fedter ved kun at give timer til tiltag og 
arbejde, designet til at ”brande” skolen i forhold til ”kon-
kurrenterne” og sikre dens omdømme i lokalsamfundet. 
Er det ikke rigtigt?

4  Rektorerne i det ganske danske land har under de lokale 
arbejdstidsforhandlinger aggressivt presset på for at få mere 
undervisning ud af lærerne: for eksempel via en skærpet 
beskrivelse af ”fælles forberedelse” eller en reduktion af 
forberedelsesfaktoren. Nogen må have gokket rektorerne 
hårdt oven i hovedet, for de har jo ingen selvstændig inte-
resse i at skubbe lærerne fra sig, vel?

5  Når nu lærerne ikke ”får noget forærende”, så vil rektorerne, 
alle som én, i solidaritet vel sige nej til deres ”resultatløns-
kontrakter”, som jo ikke længere er obligatoriske, ikke? Men 
er virkeligheden sådan, set fra Rektorforeningens side?

Jens Peter Wind
GL-tillidsrepræsentant Viborg Gymnasium og HF

Uambitiøs formand for 

I Gymnasieskolen nummer 15 har formanden for Gym-
nasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen (JBN), 
en række synspunkter vedrørende lærernes efteruddan-
nelse. Anledningen er den rapport om efteruddannelse 
og strategisk kompetenceudvikling, som GL’s hovedbe-
styrelse netop har udarbejdet. Man må undres. Lige op 
til afholdelse af en stor konference om attraktive arbejds-
pladser, hvor netop efteruddannelse var et af de cen-
trale temaer, er JBN’s udtalelser særligt bemærkelses-
værdige. 

Rapporten dokumenterer med al tydelighed, at 
lærerne ikke får den efteruddannelse, der er behov for. 
Knap 40 procent af lærerne har været på ingen eller 
maksimum 3 dages efteruddannelse i 2010. Kun cirka 
50 procent af skolerne har en samlet plan for kompeten-
ceudvikling, og på 70 procent af skolerne indgår tid til 
efteruddannelse ikke i planlægningen ved årets start. 
Vi har svært ved at dele JBN’s glæde over dette resultat.

Hertil kommer, at de gymnasiale uddannelser står 
over for et rekrutteringsproblem. Dygtige nyuddannede 
akademikere skulle gerne have lyst til at søge de mange 
ledige stillinger, som vi ved vil komme de næste år. Og 
de mange nye lærere, som vi har ansat, skulle også 
gerne have lyst til at blive i sektoren. Det kræver blandt 
meget andet udsigt til kompetenceudvikling af et vist 
format.  Rektorforeningen udgav for et par år siden i 
rekrutteringsøjemed en tryksag, som stadig kan læses 
på foreningens hjemmeside, hvori det blandt andet hed-
der: ”Du behøver ikke holde 40-års-jubilæum!”. Med det 
pinligt lave ambitionsniveau for kompetenceudvikling, 
som JBN fremfører, så kommer mange af hans lederkol-
leger nu nok alligevel til at indstille sig på, at de skal 
holde adskillige jubilartaler. Hvem tror på, at man kan 

-
teksamen og nogle pædagogiske dage på cv’et. Der er 
naturligvis intet i vejen med pædagogiske dage og 
efteruddannelse målrettet skolens indsatsområder. 
Problemet er fraværet af anden uddannelse, således at 

-
tioner. 

Attraktive arbejdspladser kræver, at ledelserne på en 
helt anden måde, end JBN giver udtryk for, påtager sig 
ansvaret for det strategiske arbejde med udviklingen af 

selvfølgelig skal lærerne med på råd, når efteruddan-
nelsen skal tilrettelægges. 

”Strategisk” skulle nødig blive en eufemisme for 
mangel på medbestemmelse.

Annette Nordstrøm Hansen og Lone Kalstrup
GL’s hovedbestyrelse
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lektor Allan Tarp, der i de seneste år har set lyset og delag-
tiggjort os i sin analyse af, at det preussisk-Humboldtske 
oplysningsgymnasium er roden til alt ondt. Denne utyske 
uddannelsestradition har ført den danske gymnasieskole 
i fordærv, men heldigvis er der en kur: Flere målbare fag-
lige færdigheder (multiple choice), mindre tøsesnak – så er 
vejen til en bedre uddannelse af ungdommen banet, og vi 
kan måle os med det amerikanske high school-system. 

Der er forbavsende lidt debat om disse synspunkter, og 
mit ærinde med dette læserbrev er også et andet. Den mest 
grundige imødegåelse af Allan Tarps pædagogiske/politi-
ske overvejelser har jeg læst i Magisterbladet af arkæolog 
Anton Englert, hvortil jeg hermed vil henvise interesserede. 
(http://www.dm.dk/NyhederOgDebat/Magisterbladet/
tidligereNumre/2009.aspx : nr. 1, 16.1.2009, s. 46).

Jeg skriver dette læserbrev, fordi Allan Tarp tilsynela-
dende overvejer at opstille en ”globaliseringsliste” til det 
forestående hovedbestyrelsesvalg. Hovedkravet er at lave 
om på det danske uddannelsessystem.

I al stilfærdighed vil jeg bede Allan Tarp om at rette sine 
energier hen til det sted, hvor hans tanker vitterligt hører 
hjemme, nemlig til de politiske partier. Det er den siddende 
regering, der udstikker retningslinjerne for al skolepolitik, 
og sådan er det ikke bare i Danmark, men også i de angel-
saksiske lande. Eller hvad er ellers forklaringen på, at alle 
amerikanske high school-elever ikke bare har valgfrie 
blokke, men daglige obligatoriske timer i amerikansk lit-
teratur og amerikansk historie? 

En lærerfagforening varetager de ansattes interesser, der 
i en given politisk situation udfylder deres opgave som 
undervisere i henhold til love og bekendtgørelser. Dermed 
ikke sagt, at en fagforening ikke udvikler ideer til, hvordan 
disse love og bekendtgørelser skal udformes. 

Men: Hovedvægten i alt fagforeningsarbejde ligger på 
en forbedring af de ansattes løn- og arbejdsforhold på deres 
arbejdsplads! Der er indtil nu ikke set eksempler på, at en 
tillidsrepræsentant på en byggearbejdsplads har stillet krav 
om, at virksomheden skal skifte spor og producere legetøj, 
fordi man i Kina har stor succes med denne produktion.

Kære Allan Tarp: Jeg vil gerne rose dig for dit uddan-
nelsespolitiske engagement, men det hører ikke hjemme i 
en fagforenings hovedbestyrelse. Til gengæld har jeg hørt, 
at et traditionsrigt politisk parti slikker sårene efter et 
katastrofevalg for nogle uger siden. Hvad med at melde dig 
ind hos de Konservative og arbejde for, at du som MF in spe 
vil være i stand til at gennemføre dine visioner for gymna-
siet blandt de dertil valgte beslutningstagere?

Burkhard Sievers
GL’s hovedbestyrelse

Utroligt, men sandt

I Ivar Ørnbys kronik i nummer 15 bliver et højt fagligt 
niveau – og kald det bare viden – igen, igen fremstillet som 
noget, der kun kan opnås ved kæft, trit og retning – eller 
sort skole, om man vil.

Et højt vidensniveau betragtes som synonymt med uden-
adslære.

Lad os tage den sidste først. Viden betyder, at man kan 
arbejde med begreber og fakta, som man forstår betydnin-
gen af. Udenadslære betyder, at man kan reproducere noget, 
man ikke forstår. For eksempel salmevers eller Koranen.

de to meget lødige og fremsynede reformer af folkeskolen i 
1958 og gymnasiet i 1963.

Ja, men ja, men. Hvor mange år er det siden, man skulle 
lære salmevers i folkeskolen? Argumentationen er fuld-
stændig hen i vejret. Det er et forvrænget skræmmebillede 
til forsvar for den kuldsejlede reformpædagogik.

Der er intet modsætningsforhold mellem et højt fagligt 
niveau og en uhøjtidelig (skal vi sige human) undervis-
ningspædagogik. Hvordan ved jeg det?  

Det ved jeg, fordi jeg underviste i gymnasiet fra 1973 til 
1988. At påstå, at undervisningen i gymnasiet i 70’erne og 
80’erne bestod af disciplin, kæft, trit og retning, er simpelt 
hen det rene vrøvl. Til gengæld var det faglig-teoretiske 
niveau langt højere end i dag.

Dengang var det Japan, der var i kikkerten som eksempel 
på et brutalt disciplinært system.  Og dengang var niveau-
et i Danmark ikke så forskelligt fra det japanske, men vi 
bildte os i hvert fald ind at have fordelen af, at danske 
elever var langt mere selvstændige (for ikke at sige respekt-
løse) og kreative.

Undervisningen byggede dengang på gensidig tillid og 
ikke på gensidig frygt og kontrol.

Jeg er generation 1946 og har på papiret gået i den sorte 
skole og det sorte gymnasium. Hvis man skulle tro Ivar 
Ørnby og hans meningsfæller, så skulle vores generation 
jo have udviklet os til autoritetstro, uselvstændige individer 
med manglende omverdensforståelse. Nu er min genera-
tion nu tilfældigvis det samme som det, man kalder 68-gene-
rationen, og dermed falder hele grundlaget for hans 
argumentation jo fuldstændig sammen.

Tværtimod, så oplever jeg i dag 1.g’erne så autoritetstro, 
formalistiske og uoplyste, så det næsten gør ondt på én fra 
min (oplyste) generation.

Al min undervisning går stort set ud på at lære eleverne 
at tænke selvstændigt, hvilket er omtrent det modsatte af 
reformpædagogikken, nemlig at indprente eleverne den 
herskende politiske korrekthed.

Hvornår slipper vi for at høre på, at et højt fagligt niveau 
er betinget af kæft, trit og retning og udenadslære. Det er 
så trættende og et ynkeligt forsvar for reformpædagogikkens 
elendighed.

Ole Witt-Hansen
Køge Gymnasium 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. 17. 

oktober kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org
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GL-E-KURSER KURSER I FAGENE

GL-E-KURSUSNYT

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.

Bemærk også nedenstående kurser, der 
har snarlig deadline for tilmelding:

GL-E-kursus ”Podcast i matematik”
Kursusdag: Tirsdag den 22. november 
2011, Vejle. 
Info/tilmelding nu under It i undervisnin-
gen.

GL-E/DPU-kurset ”Fra kogebogsøvelser 
hen imod inquirybaseret biologiun-
dervisning”
Kursusdag: Onsdag den 9. november 
2011, Middelfart.
Info/tilmelding senest 14.10.2011 under 
Kurser i fag/Biologi.

OBS ny dato for GL-E-kurset ”Samspil 
mellem matematik og samfundsfag”
Ny kursusdag er 30. november 2011, Aar-
hus.
Info/tilmelding senest 28.10.2011 under 
Kurser i fag/Matematik.

GL-E-kurset ”Diskursanalyse og politisk 
kommunikation”
Et gåhjemmøde klokken 14-16 i GL’s lokaler.
Kursusdag: Onsdag den 23. november 
2011, København K.
Info/tilmelding senest 28.10.2011 under 
Almen pædagogik.

NYHED – enkelte ledige pladser ved hurtig 
tilmelding.
Tværfagligt rejsekursus i Firenze: 
”Renæssancen i Firenze”
Rejsedage: 14.-21. november 2011. 
Pris: 10.798 kroner pr. person i delt dob-
beltværelse inklusive morgenmad.
Program: http://www.alfatravel.dk/Kur-
susFirenze.
Tilmelding: info@alfatravel.dk.

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

Latin

”Formidlingen af latin og arven efter 
antikken i dagens Danmark”
Tid: Fredag d. 11. november 2011 kl. 
11.00-19.30. 
Sted: Blommenslyst Kro, Middelfartvej 
420, 5491 Blommenslyst – www.blom-
menslyst-kro.dk.
Program:
11.00-11.45: Søren Hemmingsen: Moder-
ne latinundervisning i 9. kl. med eksem-
pler. 
13.15-16.00: Gorm Tortzen: 
1) Dannelse og uddannelse i oldtidens 
Grækenland og i Romerriget.
2) Formidlingen af latin på gymnasie- og 
universitetsniveau.
16.15-17.00: Latinlærerforeningens gene-
ralforsamling.
Tilmelding: Straks til kursusleder Agnete 
Vilgaard, avilgaard@mail.dk, 
telefon 48 39 38 03/26 28 38 03.
Pris: 725 kroner for medlemmer og 825 
kroner for ikke-medlemmer. I prisen er 
inkluderet fuld forplejning. Betaling til 
Danske Bank, reg. 1551, konto 
0004090551, sammen med tilmelding.

Tysk

”Integreret skriftlighed 
– kommunikative kæder”
Tid og sted: Skanderborg Gymnasium tirs-
dag den 15.11.2011.
Tilmeldingsfrist og kontakt: 
vq@mail-mg.dk, senest 14.10.2011.
Bindende tilmelding med oplysning om 
EAN-nr.
Pris: 1.200 koner.
Eventuel kontaktperson/hjemmeside: 
vq@mail-mg.dk, telefon 41 58 78 00.
Formål: Læringsaspektet ved ny skriftlig-
hed – et modulopdelt heldagskursus. 
Oplæg: Fagkonsulent Bente Hansen og 
Viggo B. Quist, Middelfart. Hands on og 
debat. Opgavetyper, progression, retteme-
toder og efterbearbejdning. En didaktik, 
som bl.a. bygger på FoU-konsortiet ”Skru 
op for kommunikationen” og tager højde 
for Web 2.0 og trådløs internetadgang.
Målgruppe: Tysklærere, især i ungdoms-
uddannelserne.
Program: På EMU og i WissensWert nr. 15.

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  

17. oktober kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

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”.
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gymnasielærere 
Det stående udvalg for de ikke-fastansatte medlemmer udpeger et medlem af GL’s hovedbestyrelse og er i øvrigt 
rådgivende over for hovedbestyrelsen i alle spørgsmål vedrørende vikarer og arbejdsløse medlemmers interesser. 
Udvalgets 5 medlemmer indgår i GL’s repræsentantskab.

Ønsker du at melde dig som kandidat til valget af det stående udvalg, skal du på GL’s hjemmeside www.gl.org 
hente en stillerblanket. Du kan også få blanketten ved at kontakte Mia Mandorf (tlf. 33 29 09 00 eller 
man-dorf@gl.org). 

Hvis du vil vide mere om arbejdet i det stående udvalg, kan du kontakte ud-valgets sekretær, Tina Barming, 
barming@gl.org, eller Pia Boisen, boi-sen@gl.org). 

Onsdag den 26. oktober 2011  Kandidatlister – med mindst 5 og højst 25 stillere – skal være GL i hænde. 

Onsdag den 2. november 2011  Valgudtalelser skal være GL i hænde. (Maks. 2.500 anslag inkl. mellemrum, 
som vil blive tilgængelig på www.gl.org).

Onsdag den 9. november 2011  Stemmesedler og valgudtalelser ud-sendes.

Onsdag den 23. november 2011  Afgivne stemmer skal være GL i hænde.

Fredag den 25. november 2011  Valget er optalt, og udvalget indkaldes til sit første møde.

Udlodning af 
vingaver
GL har i august 2011 gennemført en 
undersøgelse af GL’s kommunikati-
on. Undersøgelsen viste, at der er 
mange, der er tilfredse, men heldig-
vis også, at der er områder, hvor 
kommunikationen kan blive endnu 
bedre. Det vil vi arbejde for i den 
kommende tid.

Der var udloddet 6 vingaver. 
De heldige er:
Karen Østergaard Rasmussen, 
Vestfyns Gymnasium
Ole Hald, VUC Fyn
Peter Virring, TEC Lyngby
Jens Peter Wind, 
Viborg Gymnasium og HF
Torben Mathiesen, 
Skive Handelsgymnasium
Margrethe Kofoed Jensen, 
Aarhus Tech

ANTONI GAUDÍ
Geometrien bag arkitekturen
Ivan Tafteberg Jakobsen

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

inden de bliver trykt i Gymnasieskolen

ENGELSK

Titel: Serious business – satire, wit and humour

Forfatter: Bo Høpfner Clausen og Jesper Kaalund

Forlag: Gyldendal

Pris: 179 kroner, 136 sider

Vurdering og anmeldelse: Troels Grøn

Serious business til 2.g og 3.g

mennesker i humor, ikke mindst når det hovedsagelig foregår i 
tekstform. Ikke desto mindre er det, hvad forfatterne bestræber, 
og jeg synes, de slipper godt fra det. Lad mig med det samme huske 
at nævne, at Art Spiegelman er repræsenteret med et tegneserieud-
drag, og der er link til Monty Python på YouTube, så der er ikke 
kun tale om et tekstunivers.

”poetry”. Forfatterne giver bud på, hvordan man tematisk kan 
bygge forskellige forløb op på tværs af denne inddeling, og det er 
for eksempel ”pastiche and parody”, ”literary history”, ”taboo”.

-
rier. Det er selvfølgelig ikke særligt morsomt, men eleverne kan 
sagtens skimme afsnittet og uddrage de relevante hovedpointer 
om ”the superiority theory”, ”the relief theory” og ”the incongru-
ity theory”. Derefter følger et godt og klart afsnit om ”humorous 
devices” som ”caricature”, ”irony” og ”litotes”, der kan danne 
udgangspunkt for tekstanalyserne.

Tekstudvalget er generelt interessant. Selvom man vel ikke i alle 
tilfælde ruller rundt af grin, så har Woody Allen, Oscar Wilde og 
Wendy Cope, for at nævne tre, nu deres egen charme.  Og konklu-
sionen efter endt læsning må også være, at humor er meget mere 
end bare ”falde på halen-komik”. Forfatterne formår at perspek-
tivere og uddybe begrebet og genren med denne bog – jævnfør 
bogens titel. 

HISTORIE

Titel: Overblik & sammenhæng

Forfattere: Merete Møller Olesen & Christian Vollmond

Forlag: Gyldendal 

Pris: 179 kroner eksklusive moms, 148 sider

Vurdering og anmeldelse: Sune Weile

Med biografien i bagagen
”Overblik & sammenhæng” er et forsøg fra forfatternes side på at 
nytænke materialet til det obligatoriske samspilsforløb mellem 
dansk og historie. Idéen er, at i stedet for at de to fag adskilles i 
fremstillingen, så integreres de, så de enkelte kapitler veksler 
indholdsmæssigt mellem historie og litteratur.

Hvert kapitel består af en kort historisk introduktion på cirka 
én side, og derefter som regel fokus på én forfatter fra perioden, 
hvor der foretages enkelte koblinger til den historiske samtid. Det 

som der lægges op til, og samtidig mener jeg, det risikerer at give 
et forkert billede af perioden for eleverne. I historie kommer de 

Leonora Christina, selvom hun spiller en minimal rolle i det fag. 
-

markshistorien fylder alt for lidt. Reformationen fylder knap en 

ofte fylder 3-4 sider. Jeg er klar over, at historie ikke fylder meget 
på skemaet, men det behøver bestemt ikke slå så tydeligt igennem 
i undervisningsmaterialet.

-
sionsspørgsmål i løbet af fremstillingen. Samtidig skal den roses 
for et fornemt billed- og kildemateriale, hvoraf en del er tilgænge-
ligt på nettet.

Alligevel mener jeg ikke, at opgaven er løst. Integreringen af de 
-

fælde mener jeg, at det i alt for høj grad vil forvirre eleverne, og 
det vil stille et stort krav til lærerne om at få adskilt det faglige 
indhold i kapitlerne efterfølgende.
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MUSIK

Titel: På tværs af musik

Forfatter: Eva Fock

Forlag: Wilhelm Hansens Musikforlag

Pris: 229 kroner, 280 sider

Vurdering og anmeldelse: Palle Andkjær Olsen 

Brikker til et nyt tværkulturelt musikfag
På tværs af musik er resultatet af et stort udviklingsprojekt, hvori 
mange har været involveret. Idéen bag bogen er dog Eva Focks, 
nemlig idéen om, at musikfaget kan vinde et mere rummeligt bil-
lede af, hvad musik egentlig er, ved at arbejde med emner, der 

nye tilgange til arbejdet med musik. 
Bogens første del præsenterer fem eksempler på tværkulturelle 

og tværfaglige musikemner: musik og lyd (fysik), den menneske-
lige stemme, musik og billede (billedkunst), hofmusik (historie og 
samfundsfag) og bryllupsmusik (religion og samfundsfag). Her er 
altså ikke bare tale om nye, berigende musiketnologiske synsvink-
ler, men også om oplagte idéer til AT-forløb. 

Anden del af bogen rummer med afsæt i en af musikantropolo-
giens fædre, John Blacking, afsnit om lydens elementer (blandt 
andet alverdens musikinstrumenter), om musikkens kulturbe-
stemte organisering (blandt andet organiseringen af tonemateri-
ale, rytmer og satsteknikker, som her også ses fra deltagernes 
vinkel) og om dens æstetik og betydningsindhold. Disse afsnit er 
ud over deres generelle perspektiv tænkt som uddybning af ele-
menter i de første afsnit. 

Bogen er rigt illustreret og rummer mange musikeksempler, som 
suppleres af en hjemmeside. Dertil kommer masser af undervis-
ningsidéer, en litteraturliste samt et register.

Et så ambitiøst projekt lykkes selvfølgelig ikke til fuldkommen-
hed. På tværs-synsvinklen betyder, at man må blade frem og til-
bage mellem første og anden del, henvisninger til materialer og 
litteraturliste er ikke altid helt overskuelig, detaljeringsgraden er 
nogle steder meget stor og andre steder meget lille, og småfejl er 
ikke helt undgået, men her er tale om en vigtig udgivelse, som bør 
læses af alle musiklærere. 

MUSIK

Titel: Musik i det tyvende århundrede – en fortælling

Forfatter: Karl Aage Rasmussen

Forlag: Gyldendal

Pris: 399 kroner, 368 sider

Vurdering og anmeldelse: Palle Andkjær Olsen 

Lige til at gå på opdagelse i
Karl Aage Rasmussen skriver om musik af lyst, og derfor er det 
også en lyst at læse ham, og det enten det gælder hans tre 
essaysamlinger, bøgerne om store musikpersonligheder (Gould, 
Richter, Schumann og nu også Mahler) eller som her hans forsøg 
i musikhistorieskrivningen. Ud over bogens mange faktuelle 
oplysninger om komponister og musikalske strømninger rummer 
bogen et væld af korte, men inciterende værkbeskrivelser som 
sender læseren direkte til cd-hylden eller, som bogen foreslår, til 
YouTube.

I Gads Musikhistorie fra 1990 skrev Karl Aage Rasmussen det 
med rette berømmede afsnit om det 20. århundrede, og det er 
dette (store) afsnit, som med mindre ændringer og en del tilføjelser 
faktisk udgør hovedparten af hans nye bog, uden at den dog derfor 
virker forældet.

Bogen er som afsnittet i musikhistorien disponeret i to hoved-
dele med et skel ved 1945. I første del er der tilføjet et afsnit om de 
komponister, som komponerer i forlængelse af traditionen (for 
eksempel Mahler, Strauss og Sibelius), og som vitterligt spiller en 
vigtig rolle i det 20. århundrede, men oftest behandles som tilhø-
rende det 19. århundredes senromantik. I anden del er der bety-
delig mere nyt. Dels er portrætterne af de ældre komponister 
udvidet med deres sene værker (for eksempel Nono og Ligeti), dels 
er der inddraget en række yngre (midaldrende) komponister, både 
udenlandske og danske. 

Et af de interessante træk ved bogen er dens ofte overraskende 
sammenstillinger af vidt forskellige komponister under en særlig 
synsvinkel. Her hjælper den udførlige indholdsfortegnelse til et 
overblik. Og så er der heldigvis både emne- og komponistregister. 

Bogen er et ”must” for musiklærere, og dele af den vil utvivlsomt 
også kunne inspirere elever i forbindelse med AT og SRP.
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OLDTIDSKUNDSKAB

Titel: I guders og heltes spor 

– perspektivtekster fra antikken til vor tid

Forfatter: Eva Lene Kristensen og Helle Vang Larsen

Forlag: Systime

Pris: 188 kroner, 168 sider

Vurdering og anmeldelse: Sebastian Persson

Vælg, vrag, og lad dig inspirere til arbejdet med 
antikken i eftertidens litteratur

De to forfattere har i I guders og heltes spor påtaget sig den herku-

i oldtidskundskab (Iliaden og Odysseen) samt til to spændende 

for vidt at remse de 45 ”moderne” forfattere, som er medtaget i 
udvalget, op. Det skal dog nævnes, at de enkelte tekstuddrag er 
forsynet med en indledning, der behandler forfatteren samt pla-
cerer uddraget i sin kontekst. Uddraget er forsynet med en rand-
kommentar, og de engelsksprogede tekster er forsynet med gloser, 
sådan at det er muligt at læse dem med et B-niveau-hold. Som en 
ekstra bonus er bogen rigt illustreret med forskellige kunstneriske 
fortolkninger af myterne, hvilket er med til at vise, at påvirkningen 
fra antikken går videre end ”kun” til litteraturen.

De to forfattere skal roses for at have samlet et så bredt udvalg 
af perspektivtekster. Jeg savner dog en beskrivelse af forfatternes 
kriterium (kriterier?) for at vælge netop disse tekster og netop 
disse uddrag af teksten. Kan Dantes Guddommelige Komedie 
bruges som perspektivtekst til Odyseen? Dante havde med al 
sandsynlighed ikke læst Homer men derimod Vergil. Med andre 
ord, hvad gør fra forfatterens synspunkt en god perspektivtekst? 
Det er et spørgsmål, der er og vil blive diskuteret, men i et udvalg 
som dette er en behandling af det spørgsmål et desideratum. 
Forfatterne giver dog enkelte ledetråde til deres tanker i de arbejds-

Under alle omstændigheder er det fantastisk at have et værk, vi 
kan vælge og vrage i.

PÆDAGOGIK

Titel: Den svære ungdom

Forfatter: Jens Christian Nielsen med flere

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Pris: 198 kroner, 181 sider

Vurdering og anmeldelse: Stig F. Sørensen

Om unges mistrivsel
De unges liv er præget af en lang række udfordringer. Heldigvis 

en gråzone. Det er unge, som ikke trives i samfundet, og som lider 
i stilhed og ofte har vendt deres problemer og mistrivsel indad. De 
giver sig selv skylden for, at de ikke trives. De har en følelse af, at 
de ikke kan leve op til det ansvar, det er at kunne klare sig i et 

-
fulde over deres egen situation, og deres reaktion er typisk en 
indadreagerende adfærd, der ofte giver sig udslag i en selvdestruk-
tiv proces. 

I bogen behandles en række af de fremtrædelsesformer, som 
kommer til udtryk hos unge, der mistrives i samfundet. Det drejer 
sig blandt andet om: Ensomhed, mobning, cutting, selvmord, 

de unges reaktionsmønstre har kroppen som fokus. Man skærer i 
sig selv, kaster maden op eller indtager rusmidler for på den måde 

for at sætte et værn op over for den lave selvværdsfølelse, der 
karakteriserer disse gråzoneunge. De psykiske problemer, som 
mistrivslen er et resultat af, forsøger de unge at kropsliggøre. Så 
de første umiddelbare advarsler om, at en ung mistrives, kan ofte 
spottes ved, at den unge udviser en anden kropsadfærd end tidli-
gere.

-
velse af, hvordan mistrivslen kommer til udtryk. Bogen giver et 
godt og nødvendigt indblik i, hvordan en gruppe af ofte oversete 
unge lider, uden at det registreres af det øvrige samfund. Eksper-
terne beskriver kort og præcist mistrivslens udtryk og kommer 
med en række gode råd til, hvordan man kan blive klar over, at 
unge mistrives, og hvad man kan gøre for at ændre mistrivsel til 
trivsel. Bogen skal i høj grad ses som en hjælp til de voksne, som 
gerne vil hjælpe de unge med at hjælpe sig selv. 
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PÆDAGOGIK

Titel: Uddannelse i spænding – åbenhjertighedens, påmindelsens 

og tilsynekomstens pædagogik

Forfatter: Thomas Aastrup Rømer

Forlag: Forlaget Klim

Pris: 269 kroner, 230 sider

Vurdering og anmeldelse: Stig F. Sørensen

Progressiv og reaktionær
-

ken, fordi de senere års fokusering på skiftevis undervisning og 
læring har forskudt fokus fra det egentlige indhold i pædagogik-
ken. Læringbegrebet, som det kommer til udtryk i læringsteori-
erne, er uden indhold, og undervisningsbegrebet er stivnet i 
metodiske og administrative forhold. Pædagogikken skal forholde 
sig til virkeligheden, og det gør den nuværende lærings- og under-
visningstilgang ikke. 

I sin søgen mod pædagogikkens indhold og funktion tager 
forfatteren fat på uddannelsesbegrebet. Han skræller alle institu-

-
nelsesbegrebet.   

Uddannelse handler alt for meget om lærerroller, intelligens-
former, kommunikation og didaktik. Grundlaget for, at en egent-

strukturer  kvæler frodigheden i uddannelsesystemet. Uddan-
nelse skal fremme et mylder af ideer og tanker – den frie tænkning 
er en forudsætning for at skabe bevidsthed om det ukendte. Kun 
ved at gør det ubekendte bekendt lever uddannelsen op til sit 
formål. I dele af uddannelsessystemet skal der gives absolut frirum 
til den frie tænkning og dialog.    

Bogen er en pudsig blanding af tanker fra afskolingsopfattelsen 
og den antiautoritære pædagogik fra 1960’erne og 1970’erne samt 

et miks af noget progressivt og noget reaktionært, og over det hele 
ligger der et sært romantisk nationalkonservativt skær, der nemt 
kan komme til at spænde ben for hele projektet om at skabe et rum 
for fri og uafhængig tænkning. Men alt i alt er bogen et originalt 
og spændende indspark i – eller måske rettere sagt – et udspark 
til den pædagogiske debat. 

RELIGION

Titel: Religionsforskningen før og nu. 

Bind 1 Historiske rødder

Forfatter: Tove Tybjerg

Forlag: Gyldendal

Pris: 349 kroner, 358 sider

Vurdering og anmeldelse: Hans Jørgen B. Thomsen

Fremragende formidling
Det er ikke almindeligt, at faglitteratur også er underholdende 
skrevet, men det er lykkedes for Tove Tybjerg i denne bog, der er 
en universitetsbog. Hun er en fremragende formidler, det levende 
sprog giver også den almene læser appetit til næste side og kapitel. 
6 stjerner til den!

I fem hovedkapitler får læseren et glimrende overblik over 
religionsforskningen fra 18. århundrede til omkring 1970. Et 
efterfølgende bind vil trække linjerne frem til i dag. Bogens tyng-
depunkt er religionsvidenskabens etableringsperiode cirka 25 år 
før og efter 1900.

-
rative religionsvidenskab (Max Müller), den engelske evolutioni-
stiske skole (Tyler, Frazer og Robertson Smith), kontinentets 
sociologi og strukturalisme (Marx, Durkheim, og M. Weber) samt 
religionsfænomenologi og dybdepsykologi (R. Otto, Eliade, W. 
Grønbæk, Freud og Jung).

Det var ikke nemt for religionsvidenskaben at etablere sig i det 
kristelige Europa i 18.-19. århundrede. Alligevel var foregangs-

i bibelstudierne blev banebrydende for det sekulære religions-

af dem. Magt og religion hang dengang sammen, og det er jo i dag 
igen blevet aktuelt.

En rød tråd i bogen er Ricoeurs skelnen mellem religionsstu-
dier, der er styret af forsøg på at ”genkalde” meningen med det 
”hellige”, og forskere, der er styret af ”mistænksomhed” over for 
religion. T.T. nuancerer dette billede. Men problemet er der stadig-
væk også i dag, og midlet mod denne polarisering er en herme-
neutik, der kan forene, skriver T.T. klogt. 

Jeg vil varmt anbefale mine kolleger denne bog, og selv venter 
jeg spændt på bind 2 og håber, det har et stikordsregister til hele 
værket.
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RELIGION

Titel: K.E. Løgstrup ” Den etiske fordring”

Forfatter: Carl Frederik Wiwe (udvalg og kommentarer) 

Forlag: Systime

Pris: 110 kroner, 44 sider

Vurdering og anmeldelse: Hans Jørgen B. Thomsen

 

En klassiker!
Da K.E. Løgstrups bog ”Den etiske fordring” udkom i 1956, blev 
den en bestseller og kom til at spille en betydningsfuld rolle i tidens 
danske kulturliv og teologi.

Og det gør den stadigvæk. Der er derfor al mulig grund til at 
udgive den (i uddrag) i serien ”Religionshistoriske hovedværker”. 
Udgiveren har dygtigt skåret udgivelsen til, så der fremkommer 
en sammenhængende argumentationskæde i uddraget.

Da bogen udkom, var modernitetens tro på fornuften rystet efter 
århundredets to verdenskrige. Her peger Løgstup nu på en anden 
kilde til moral, nemlig den helt selvfølgelige, men alligevel upå-
agtede tillid, som vi uden at tænke over det møder medmennesket 
med. Man har næstens liv og lykke – mere eller mindre i sine 
hænder, som det hedder. Det er et vilkår, der er givet. Deraf melder 
sig så den etiske fordring, siger Løgstrup.

-
sætning for Jesu etiske forkyndelse og det humane.

I indledningen beskæftiger udgiveren sig en del med Løgstups 
teologiske forudsætninger, men undlader at redegøre for det i 
denne sammenhæng nok så vigtige nemlig Løgstups forudsætnin-
ger i den tyske fænomenologiske tradition. (Heidegger, Lipps, hos 
hvem han studerede). Endvidere er Løgstrup blot en dinosaurer i 
senmoderniteten, som nogle fagfolk herhjemme synes at mene? 
Jeg mangler en omtale af bogens internationale betydning. Den er 

lighed med Lévinas. Og inden for socialvidenskaberne peger 
Bauman og Giddens på tilliden som det, der får det senmoderne 
samfund til at hænge sammen.

Udgivelsen er trods disse mangler godt anbefalet.

SAMFUNDSFAG

Titel: Konkurrencestaten

Forfatter: Ove K. Pedersen

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Pris: 298 kroner, 334 sider

Vurdering og anmeldelse: Benny Jacobsen

Banebrydende værk
Hovedpointen i ”Konkurrencestaten” kan udtrykkes således: I 
begyndelse af 1990’erne sluttede en epoke i verdensøkonomiens 
historie – og en ny begyndte. Professor Ove K. Pedersen introdu-
cerer begrebet konkurrencestaten og argumenterer overbevisende 
for, at den statstype er en helt anden stat og en anden politisk 
kultur, der karakteriserer dansk politik og økonomi, end den, som 
blev indvarslet med 2. verdenskrigs afslutning – med etableringen 
af efterkrigstidens internationale økonomi og med opbygningen 
af de nationale velfærdsstater.

områder: For det første søger konkurrencestaten aktivt at mobili-
sere befolkningen og virksomhederne til at deltage i den globale 
konkurrence i stedet for at kompensere og beskytte befolkningen 
og virksomhederne mod konjunktursvingninger.  For det andet 
søger den at gøre den enkelte ansvarlig for sit eget liv og ser fæl-
lesskabet som knyttet til arbejdet. For det tredje er konkurrence-
staten dynamisk, og i stedet for at reformere efter omhyggelige 
forberedelser har den indbygget den uendelige reform i selve den 
politiske proces, og endelig for det fjerde forsøger den aktivt at 
påvirke de internationale omgivelser, især gennem EU.

Ove K. Pedersen argumenterer med et væld af eksempler på, at 
vi har fået en konkurrencestat med en anden menneskeforståelse, 
en anden markedsforståelse og en ny tilgang til reformer end 
velfærdsstatens. Neoliberalismens menneskeforståelse er nu 
dominerende, markedet er ikke længere hjemmemarkedet, men 
det globale marked. Reformer skal ikke primært skabe demokrati, 

-
tive og konkurrencedygtige økonomier.

Med ”Konkurrencestaten” har vi fået et værk, der på glimrende 
vis sætter dagligdagens politik og økonomi i perspektiv.
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Rektor Jens Jørgen Koch 1930-2011
Tornbjerg Gymnasiums første rektor er 
død, 81 år gammel. Jens Jørgen Koch blev 
efter uddannelsen som cand.mag. i geo-
grafi og geologi og ansættelser i Randers 
og på Odense Katedralskole rektor for det 
private Odense Studenterkursus. Mange 
af medarbejderne fra denne institution 
fulgte med Koch, da han i 1978 blev rek-
tor for Fyns Amts Nye Gymnasium, det 
senere Tornbjerg Gymnasium.

I starten var forholdene primitive, idet 
man overtog Odense Universitets midler-
tidige bygninger på Niels Bohrs Alle, men 
så meget desto mere pionerånd var der 
over stedet. Det prægede det nye gymna-
sium, at rektor og mange af lærerne var 
vant til voksne studenterkursister, og det 
er den dag i dag med til at markere Torn-

HVIS DU ER MERE END 

ALMINDELIGT   
OPFINDSOM

SÅ KOM TIL

ÅBENT HUS DEN 3.11.2011

Danmarks Tekniske Universitet tilbyder ingeniør uddannelser på et højt fagligt niveau og et studie-
miljø i særklasse. Har du særligt opfindsomme elever med interesse og sans for natur videnskab 
og teknik, så foreslå dem at tage til Åbent Hus på DTU i Lyngby den 3.11.2011 kl. 12-18. 
Arrangementet byder på et væld af oplevelser, og alle interesserede er velkomne.   
www.dtu.dk   
www.facebook.com/ingenioer

bjerg Gymnasium som et rummeligt 
gymnasium, hvor man møder hinanden i 
øjenhøjde.

I 1980 flyttede man til de nye bygninger 
i Odense SØ, og Tornbjerg Gymnasium var 
en realitet. Her virkede Koch som rektor 
frem til sin pensionering i 1990. Ledelses-
stilen var præget af rektor som den frem-
meste mellem ligemænd og bindeleddet 
mellem ministerium/amt og skolen. Kom-
munikationen med de ansatte var for ham 
meget vigtig, fordi de var mellemleddet 
til eleverne. Han var en vellidt rektor, 
kendt som et ejegodt menneske, der til 
enhver tid ville bruge sin indflydelse til 
at rette op på eventuelle uretfærdigheder, 
som tidens ugunst kunne udsætte men-
nesker for. I hele sine funktionstid var 
Jens Jørgen Koch et engageret menneske, 
som også påtog sig væsentlige tillidshverv 
som for eksempel formand for de private 
skolers ledere.

Efter sin pensionering mistede Jens 
Jørgen Koch sin kone, et tab, som han 
aldrig rigtig overvandt. Alvorlig sygdom 
førte til en plejehjemsplads, ikke langt fra 
Tornbjerg Gymnasium, som havde den 
store glæde at se Jens Jørgen Koch til det 
første spadestik på den markante udvi-
delse, der er første store ændring, siden 
skolen blev bygget.

Nu har Jens Jørgen Koch fået fred. Æret 
være hans minde.

Jens Peter Jensen
Lars Elbrønd
Carsten Claussen

Jonas Biørn 1980-2011
Jonas Biørn døde den 23. september efter 
kort tids kræftsygdom, kun 31 år gammel. 
Han nåede at undervise på Johannessko-
len i fem år.

I 2006 fik Jonas timerester i fysik og 
matematik og fungerede som årsvikar på 
Johannesskolen, sideløbende med at han 
færdiggjorde sine studier på Københavns 
Universitet. I 2010-11 gennemførte han 
sin pædagogikumuddannelse og havde 
netop afleveret teopæd-opgaven, da han 
i foråret fik konstateret kræft. I løbet af 
sommeren gennemgik han en barsk 
behandling. Alle, inklusive Jonas selv, 
troede, at prognosen var positiv, men den 
23. september gav kroppen op.

Jonas var et vidtfavnende menneske. 
Ud over sin store naturvidenskabelige 
viden var han en dybt engageret huma-
nist. Hans engagement og viden spændte 
fra rumraketter over dukketeater, sproget 
i historiske tekster, eksistentielle overve-
jelser til opera og politik. Desuden var 
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Jonas en formidabel tegner, hvis satire-
tegninger over teoretisk pædagogikum 
gav anledning til megen morskab på 
lærerværelset.

For Jonas var lærergerningen ikke bare 
et jo, men en passion. Han skelnede ikke 
mellem arbejde og fritid, holdt frikvarter 
med eleverne og hyggede sig lige så meget 
med forberedelserne af timerne som med 
sine andre interesser. Nysgerrig åbenhed, 
oprigtig interesse og ægte respekt for sin 
samtalepartner kendetegnede Jonas. Vi 
glædede os altid over at tale med Jonas, 
fordi han gav så meget og smittede os alle 
med sin ubekymrede livslyst, sit positive 
menneskesyn og sin aldrig svigtende 
humoristiske sans.

Jonas var mere elevernes end systemets 
mand, bevægede sig hellere på græsrods-
niveau og var helt naturligt i øjenhøjde 
med eleverne, som henvendte sig tillids- 
og forventningsfuldt til ham. Og de gik 
aldrig forgæves.

Beskrivelsen af Jonas kan aldrig blive 
udtømmende, for omfanget af hans viden, 
kunnen og medmenneskelighed var så 
overvældende. Vi er taknemmelige over 

at have kendt Jonas og føler et enormt savn 
og fortvivlelse over at have mistet ham.

På vegne af Johannesskolens ansatte,

Kasper Kragh Andersen
Hanne Askjær
Merete Sand Pedersen
Morten Sestoft
Michael Stangerup
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7 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . .  1.898,-

NYHED! Bestil tilbud på din smartphone:

Ring til Louise Fog, som er din
kontaktperson ved studie-
rejser til bl.a. Tyrkiet og Frankrig.
Ring GRATIS 80 20 88 70.

STUDIEREJSER 2011/12

ISTANBUL 
fra kr. 2.998,-

Se alle rejsemål og priser på alfatravel.dk

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

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

SPECIALIST  I  GRUPPEREJSER

Prag...     fra 1.895

Krakow...  fra 1.995

Paris...    fra 2.195 

Wien...     fra 2.250 

London...    fra 2.295

Dublin...     fra 2.295

Barcelona... fra 2.895

Firenze...   fra 2.895

Istanbul... fra 2.895

Athen...     fra 2.995 

Rom...      fra 3.150

Dubai...    fra 5.195 

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.       765

Cesky Raj  6 dg./3nt. fra kr.   1.395

Prag  6 dg./3 nt. fra kr.   1.109

Krakow  6 dg./3 nt. fra kr.   1.190

Warszawa  6 dg./3 nt. fra kr.   1.250

Budapest  6 dg./3 nt. fra kr.   1.315

London  6 dg./3 nt. fra kr.   1.605

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!
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STILLINGER

Udgivelse og deadline 
for de næste numre

17 Deadline: 17. oktober kl.14.00 

 Udkommer 27. oktober

18 Deadline: 31. oktober kl.14.00 

 Udkommer 10. november

19 Deadline: 14. november kl.14.00 

 Udkommer 24. november

20 Deadline: 28. november kl.14.00 

 Udkommer 8.december

Gymnasieskolejob.dk sikrer dig en række relevante 
funktioner, der hjælper til at planlægge din karriere.
Gymnasieskolejob.dk er en del af Profiljob.dk 
netværket, som er et samarbejde mellem 15 af  
Danmarks mest betydningsfulde ledere og specia- 
listers faglige organisationer.

Deltagelsen i Profiljob.dk netværket betyder, at du  
ikke alene kan modtage dine karriere-relevante job-
annoncer fra Gymnasieskolejob.dk, men også kan 
modtage dine karriere-relevante jobannoncer fra de 
øvrige jobportaler, når du har oprettet din jobagent  
på Gymnasieskolejob.dk. 

I udviklingen af Gymnasieskolejob.dk har vi udnyttet 
vores viden til at udvikle en jobportal, der er tilpasset 
dig, din situation og dine jobønsker.

Mere end 25.000 jobsøgere har allerede oprettet deres 
personlige jobagent i Profiljob.dk netværket.

RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER partner i profiljob.dk netværket

Gymnasieskolen

UNDERVISERE TIL 
VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM
Vejle Tekniske Gymnasium søger fuldtidsunderviser til faget 
fysik. Desuden har vi brug for underviser(e) i timebaseret 
ansættelse til undervisning i fagene teknologi, dansk og 
kommunikation/it.

ANSØGERPROFIL
Du skal have en uddannelse som cand. scient., civilingeniør, 
cand.mag. eller tilsvarende.

ANSÆTTELSE
Ansættelse, løn og pension er i henhold til gældende overens-
komst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.

Alle interesserede med relevant ansøgerprofi l opfordres til at 
søge. Send din ansøgning, så vi har den senest mandag 
den 24. oktober 2011. 

Læs mere om stillingerne og send din ansøgning via vtg.dk. 
Se under ledige stillinger.  

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kontakt inspektør Steen Ullum på tlf. 2270 1323 
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Fysik

www.gyldendal-uddannelse.dk
Tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

13425

Perspektiverer  
med  

eksempler

„En meget grundig fysikbog“
Anmeldelse i  

Gymnasieskolen nr. 14 – 2011

 

Gennem- 
regnede  
opgaver

Spektrum – Fysik B
Af Carsten Claussen, Erik Both og Niels Hartling

448 sider

kr. 325,-
ex moms

Spektrum – Fysik I og II samlet i en ny  
revideret version
Med den nye Spektrum – Fysik B er undervisningen i fysik 
på B-niveau dækket godt ind. Bogen er en opdateret og 
koncentreret version af Spektrum – Fysik I og II og inde-
holder det nødvendige stof i fysik på B-niveau i det almene 
gymnasium. 

Spektrum – Fysik B introducerer de fleste nye formler med 
et eksempel. De fleste eksempler er udformet som gen-
nemregnede opgaver. I slutningen af eksemplet er der et 
simpelt spørgsmål (med facit), der kan bruges til en hurtig 
kontrol af, om man har fået fat i det væsentlige. 

Hvert kapitel slutter med et  studiesupplement, som indle-
des med en oversigt over de væsentligste mål med kapitlet. 
Der er  udarbejdet facitliste til studiesupplementet.

Læs mere på www.gyldendal-uddannelse.dk

Grundmodul Elevmodul Studiemodul Eksamensmodul Time-fagmodul

Opbygningen af Lectio

Erfaringer med Lectio/DTU
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ROLLER SKIFTER I GYMNASIET
Drengene dumper i matematik

Gymnasieskolen
Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening

STOP FOR RYGNING OG DRUK 
Læge mener, at skoler bør melde klart ud

GRIN 
OG 
STRESS
AF

LÆRERE PÅ GAMMEL 
HELLERUP GYMNASIUM 
DYRKER LATTERYOGA

Sorteret Magasinpost ID NR. 42056

Al henvendelse til Gymnasieskolernes Lærerforening, gymnasieskolen@gl.org, T: 33 29 09 00 

LRU ENGELSK

Forlaget L&R Uddannelse udgiver analoge og digitale kvalitetsmaterialer til undervisning i alle fag på de gymnasiale uddannelser.

Box 

om Communicating 2

”Et overfl ødighedshorn 
af information … 
sproget er let tilgænge-
ligt og henvendt til 
eleven”. Anglofi les

English 
Global Language 

– Global Anguish 

”En spændende 
bog …en fornøjelse 
at læse”. 
Gymnasieskolen

Can We Trust 

the Media? 
”Alle 982 gram er 
spænd ende og 
relevante”.
Gymnasieskolen

BASE 

– Engelsk 

basisgrammatik 

”Kan altså stærkt 
anbefales til daglig 
brug”.
Gymnasieskolen

Se materialet, og 
læs hele anmeldelsen 
på lru.dk. 

Hvis du tilmelder 
dig e-nyt, kan du 
købe dit personlige 
eksemplar halv pris!

”More than 300 million people in the world speak English and the rest,
 it sometimes seems, try to.” Bill Bryson, 1990




