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L&R FYSIK

GYMNASIEELEVER SNYDER
Hvad gør vi ved det?
GYMNASIESKOLEN

EKSTRA UDFORDRINGER
TIL TALENTFULDE ELEVER
– nu også i Jylland

Gør fysik til logik
CHRISTINE ANTORINI:

GYMNASIET
SKAL TIL
SERVICEEFTERSYN

Nomineret til Undervisningsmiddelprisen 2011
”Som fysikbog er bogen bemærkelsesværdig både på grund af valg af
emner, fagligheden og de mange elevaktiviteter.” ... ”AKTIV FYSIK C præsterer noget svært: at få fagligheden ned i øjenhøjde uden at miste den.”
UVM’s begrundelse for nomineringen.
Gennem 36 problemorienterede artikler dækker AKTIV FYSIK C kernestoffet i fysikundervisningen på C-niveau i gymnasiet. Eleverne arbejder
aktivt med stoffet via forskelligartede aktiviteter som fx eksperimentelle
undersøgelser, refleksioner, opgaver og formidling.
Forfattere: Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og Jette Rygaard Poulsen.
#17  2011

13462

Køb dine undervisningsbøger hos SAXO
Det er nemt med en SKI godkendt partner
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Fantasylitteratur
Af Bilbo Egelund
Fantasygenren på litteraturens præmisser
misser
Fantasylitteratur er en teoretisk indføring i genren
en på
enterer
litteraturens præmisser. Bogens første del præsenterer
ante
teoretiske vinkler på genren med fokus på relevante
en’,
danskfaglige emner som ’fantasy og romantikken’,
tmoder
’det magiske sprog i fantasy’ og ’fantasy og postmodernisme’. Anden del består af en antologi med uddrag fra
centrale fantasyværker.

Se uddrag af bogen på
www.gyldendal-uddannelse.dk
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Berit Langdahl , Pia
Quist & Mimi Olsen
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Til dansk i gymnasiet.

164 sider

kr. 149,-
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Kontakt salgschef Nie n
atio
Christensen for inform
på niels@saxo.com

Fantasygenren i danskundervisningen
Til antologidelens tekster er tilknyttet gruppeopgaver,
der bl.a. er inspireret af Cooperative Learning. I arbejdsopgaverne til de enkelte uddrag er også anført relevante
teoretiske afsnit til opgaveløsningen.

Til tysk i gymnasiet og på hf.

Til medieundervisningen i dansk
på alle gymnasiale
uddannelser.

- veje til viden
www.gyldendal-uddannelse.dk
Tlf. 33 75 55 60

381,76
eks. moms
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www.saxo.com
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne gælder minimum til d. 10. november 2011. Alle bestillinger tillægges 19,00 kroner i forsendelse i Danmark.
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LEDER

Positive signaler, snyd og kvalitet

D

et kunne have været meget værre.
Sådan kan man konkludere på de første signaler og udmeldinger fra den ny børne- og undervisningsminister Christine Antorini.
Det kunne måske også have været bedre – men det
er jo ofte sådan, når en ny regering tiltræder, at noget
af det, der blev lovet under valgkampen, pludselig er
røget ind under kategorien intentioner. Det gælder for
eksempel løftet om at sænke klassekvotienterne.
Men lad os nu give den ny minister en chance og se,
KYDGUHJHULQJHQVƾQDQVORYVIRUVODJNDQELEULQJHGHJ\Pnasiale uddannelser. Det ser ud, som
s
om ministeren vil
lægge en linje, der bygger på dialog
dia
med lærerne og
sektoren i almindelighed.
Læs interviewet side 10.
Havde vi til gengæld skullet følge linjen i forhold
til temaet i dette nummer, ville
vi vi blot have købt
eller neglet en række artikle
artikler skrevet af andre og
allerede publiceret – men selv have taget æren for
dem.
Det handler om snyd. Hvor om
omfattende er problemet
med gymnasieelever, der sny
snyder, når det kommer
til stykket? Det har vi forsøgt
for
at skabe et overblik over ved blandt andet at spørge cirka
80 ledelser.
1.000 elever og omkring
om
Umiddelbart er omfanget større, end
man måske ville have troet – omvendt
EHƾQGHU YL RV P
PDQJH JDQJH L QRJOH
gråzoner, og noget
no tyder på, at en del
af problemet skyldes
sky
elevernes manglende kildehenvi
kildehenvisninger. For bruger
man sådanne kor
korrekt, er der for så vidt
ikke noget i vejen for at bomme et afsnit
hist og her, hvis man ellers forholder
VLJ UHƿHNVLYW WLO
WL GHW RJ EUXJHU GHW L
forhold til egen argumentation.
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På den måde adskiller opgavedatabaserne, som gymnasieelever i stor stil benytter sig af, ikke synderligt fra
gammelkendte biblioteker. Den store forskel er de decideret skræddersyede databaser og den lette tilgængelighed, digitaliseringen har medført. Er det for stor en
fristelse for svage sjæle med tendens til at springe over,
hvor gærdet er lavest?
En række lærere og ledere er frustrerede over snyderiet og den tid og energi, de skal bruge på at efterforske
og afsløre de mulige fupnumre. Ligesom nogle ønsker
centrale retningslinjer for sanktioner. Læs mere længere
omme i bladet.
I forlængelse af sidste nummers tema om attraktive
arbejdspladser kan du denne gang læse om et storstilet kvalitetsprojekt på Randers HF & VUC. Det er et
såkaldt ”aktionsprojekt”, der har involveret skolens
lærere og forskerne Steen Beck og Michael Paulsen og
tidligere på året blandt andet resulteret i en væsentlig
pædagogisk publikation, ”Mangfoldighed og fællesskab”.
Du kan også læse om Team Succes – et privat initiativ,
VRPUHQWJHRJUDƾVNHUYHGDWVSUHGHVLQHYLQJHURYHU
et større område, og som også handler om kvalitet.
Målrettet unge fra indvandrerfamilier, der har svært
ved at få hjælp og støtte hjemmefra. Et mønsterbryderprojekt, kan man også kalde det.
Gymnasieskolens redaktion håber, alle har haft en god
efterårsferie og måske benyttet chancen for at slappe
af i venners og families selskab og derved lade op til
den sidste tørn, inden julestressen melder sig.
God læsning!

I
INDVANDRERUNGE
P
PÅ RETTE VEJ
Side 30

Morten Jest, chefredaktør

Grib

GLQULƽHO
Side 36

NYHED

Mange gymnasieelever snyder
Halvdelen af landets gymnasieelever har kopieret opgaver, de har fundet på
internettet. Det viser en omfattende undersøgelse. Rektorformand erkender,
at han ikke ved, hvad der kan gøres for at mindske snyderiet, der også
rammer eksamen.
”Jeg synes selvfølgelig, at det er
ret foruroligende, at der er så mange,
som vælger at bruge tekst direkte fra
for eksempel internettet i deres opgaver. Men jeg tror, at det i virkeligheden handler om, at gymnasieelever
føler sig stressede. Tit kan man godt
føle sig presset til at vælge den
nemme løsning,” lyder det fra DGSformand Martin Schäfer.

Universitet: Gør mere

De dårlige vaner fra gymnasiet kan
også mærkes på landets universiteter.
Her efterlyser man, at de studerende
tidligere i undervisningsforløbet bliver oplært i, hvordan man bruger
nettets mange muligheder korrekt.
Nogle studerende fortæller eksempelvis, at de aldrig har lært noget om
kildeangivelser.
”Det er jo primært studerende på
de første semestre, der, når de bliver
konfronteret med det, siger, at det
vidste de ikke, og at de var ukendte
med reglerne,” forklarer Lene Mortensen, der er chefkonsulent på Syddansk Universitet, hvor hun sidder
med snydesager.

Side 34

Gruppeeksamen

YHQGHUWLOEDJH

Side 6
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DET TAGER TID AT ÆNDRE
EN SKOLEKULTUR

Hun mener ikke, at gymnasierne
fanger ret mange af eleverne i fuskeriet.
”Jeg har en fornemmelse af, at det
kunne de godt gøre bedre, og jeg synes, det ville være glædeligt, hvis de
gør mere ud af dels at forebygge, men
også at fange synderne,” opfordrer
Lene Mortensen.
Ifølge Rektorformand Jens Boe Nielsen forsøger gymnasierne med sanktioner og programmer, der kan opspore snyd.
”Jeg ved ikke, hvad der mere kan
gøres andet end det, vi gør. Hvis der
kom en og sagde: I skal gøre sådan
og sådan! Så ville vi gøre det med det
samme.”
I Ministeriet for Børn og Undervisning har man desuden mistanke om,
at 190 gymnasieelever har snydt ved
de skriftlige eksaminer i sommeren
2011. Antallet af snydesager her har
været støt stigende de sidste år, hvilket ifølge ministeriet kan gøre det
nødvendigt at ændre de skriftlige
eksaminer.
Læs mere i TEMA
om snyd fra side 14.

TEKST: CECILIE HOLM, SUSANNE BADEN OG MORTEN JEST

H

ver anden gymnasieelev har
været en tur omkring opgavedatabaser og hjemmesider,
der lever af at videreformidle gamle
DƿHYHULQJHU IRU DW VNULYH DQGUHV DUbejde eller dele af det direkte af og
GHUHIWHU DƿHYHUH GHW VRP GHUHV HJHW
værk. Det viser en undersøgelse
blandt 904 af landets 3.g-elever i
maj/juni 2011.
Mere end hver fjerde bekræfter, at
GH KDU DƿHYHUHW KHOH RSJDYHU KYRU
en anden stod bag alle ordene.
Landets rektorer nikker genkendende til undersøgelsens resultater.
”Det er meget, meget svært at
komme til livs, og vi kæmper en brav
kamp mod snyd,” forklarer Jens Boe
Nielsen, der er formand for Gymnasieskolernes Rektorforening.
Han synes, at der er alt for mange,
der snyder.
”Man kan jo sige, at vi ikke kan
have undervist dem nok i at lade være,
når de bliver ved med at gøre det, eller også er de immune over for det.”
I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DDGS) er holdningen
også, at det er nogle alt for høje tal.

5
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Gruppeeksamen på vej tilbage
Den nye børne- og undervisningsminister, Christine Antorini (S), vil
gøre det muligt at gå til gruppeeksamen i gymnasiet fra næste skoleår.
Både rektorer og elever er positive.

TEKST: TINA RASMUSSEN
Gymnasieskolen ſ #17 ſ 2011
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G

ruppeeksamen vender tilbage til det danske
uddannelsessystem.
Det siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) i et interview med Gymnasieskolen.
Eksamensformen bliver genindført hele vejen
fra folkeskolen over gymnasiet og til universiteterne. Det har Antorini aftalt med uddannelsesminister Morten Østergaard (R), der har ansvaret
for de videregående uddannelser.
”Det kan gennemføres ved at ændre i bekendtgørelserne, så dem kigger vi nu igennem, og så
kommer vi med et udspil inden årets udgang.
Ændringen skal gælde fra næste skoleår,” siger
Christine Antorini.
Ifølge børne- og undervisningsministeren vil gruppeekI gymnasiet vil samen på nogle punkter vende
gruppeeksamens- tilbage i den udgave, der blev
formen for eksempel anvendt, før den borgerlige repasse fint til almen JHULQJDIVNDƽHGHSUºYHIRUPHQ
2006. Men der vil også
studieforberedelse. ikomme
forandringer.
Christine Antorini, børne- og
”Vi vil sætte et udviklingsundervisningsminister (S)
arbejde i gang for at se, om vi
kan udvikle gruppeeksamensformen. Vi er generelt meget optaget af, hvordan
vi kan modernisere hele vores prøvesystem.”
Ministeren understreger, at det naturligvis ikke
er alle prøver og eksamener, der nu skal konverteres til gruppeeksamener.
”Forskellige prøveformer afspejler forskellige
kompetencer, så der skal være tale om en vekselvirkning. I gymnasiet vil gruppeeksamensformen
IRU HNVHPSHO SDVVH ƾQW WLO DOPHQ VWXGLHIRUEHUHdelse,” siger Christine Antorini.

Lige til højrebenet

Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening,
Jens Boe Nielsen, glæder sig over, at gymnasierne

nu får mulighed for at lade eleverne gå til eksamen
gruppevis.
”Det er en god idé. Jeg tror, at mange rektorer
vil se frem til det,” lyder det fra rektorformanden.
Han er enig i, at gruppeeksamen er oplagt til
almen studieforberedelse.
”Det ligger lige til højrebenet. Her handler det
netop om at arbejde sammen om et emne, og så
er det naturligt, at man også fremlægger tingene
VDPPHQ*\PQDVLHWVNDOGHVXGHQNYDOLƾFHUHHOHverne til et erhvervsliv, hvor mange forskellige
kompetencer bliver sat i spil, for at man kan løse
forskellige opgaver. Derfor er det fornuftigt, at
eleverne får afprøvet det,” siger Jens Boe Nielsen,
der også kan se muligheder med gruppeeksamen
i forhold til studieretningerne.
”Men det vil kræve noget udviklingsarbejde,”
fastslår han.

Begejstrede elever

Gruppeeksamen har tidligere kun været en del af
gymnasiet på forsøgsstadiet. Flere gymnasier gennemførte forsøg med eksamensformen op til gymnasiereformens start i 2005. Det var også tilfældet
på rektorformandens egen skole, Nørre Gymnasium.
”Det havde vi vældig gode erfaringer med,”
siger Jens Boe Nielsen.
Men det er afgørende, at eleverne har erhvervet
forskellige kompetencer, så de til en gruppeeksamen supplerer og ikke gentager hinanden, understreger han.
”Det er vigtigt, at det individuelle aspekt også
kommer frem.”
Også blandt eleverne er der begejstring. Martin
Schäfer, der er formand for Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning (DGS), ser frem til at få en eksamensform, der ”afspejler den måde, man arbejder
på i undervisningen til daglig og i forbindelse med
projekter”. Det er også den arbejdsform, der præger
arbejdsmarkedet i dag, understreger han.

Hjælp til opstart af Lectio Bogdepot
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JNQMFNFOUFSFU J  4JEFO EFU CMFW
JOEGSU IBSNFSFFOETLPMFSUJMTMVUUFUTJH
PHTUBEJHnFSFLPNNFSUJM

#PHEFQPUFUJ-FDUJPFSFOUJMGKFMTFUJM-FDUJP
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-FDUJP

4PNEFUHFOFSFMUHMEFSGPS-FDUJP WJEFSF
VEWJLMFTCPHEFQPUFUMCFOEF NFEBGTUJ
EF CSVHFSOTLFS  TPN WJ EBHMJHU NPEUBHFS
'FLTIBSWJPQMFWFU BUNBOHFTLPMFSCSVHFS
FMFWFS TPN NFEIKMQFSF J CPHEFQPUFU 
IWJMLFU IBS SFTVMUFSFU J  BU FMFWFS OV LBO
UJMEFMFT SFUUJHIFEFS TPN CPHBENJOJTUSB
UPSFS

&O BG GPSEFMFOF WFE BU IBWF CPHEFQPU PH
FMFWBENJOJTUSBUJPOTBNMFUJ½UTZTUFNFS BU
FMFWFSOF LBO GMHF NFE J EFSFT CPHVEMºO
%F LBO FLTFNQFMWJT TF BnFWFSJOHTGSJTUFS 
PH CMJWFS QºNJOEFU PN LPNNFOEF
BnFWFSJOHFS EJSFLUF GSB EFSFT GPSTJEF
0HTº MSFSOF IBS NVMJHIFE GPS BU Gº FU
HPEU PWFSCMJL PWFS UJMHOHFMJHU NBUFSJBMF
PH GPS BU SFTFSWFSF PH VEMºOF CHFS
&OBOEFOGPSEFMFS BUNBOLBOVEOZUUF BU
EBUBPNFMFWFSOFBMMFSFEFMJHHFSJTZTUFNFU 
PH BU GPSTLFMMJHF IBOEMJOHFS  Qº CBHHSVOE
IFSBG  LBO BVUPNBUJTFSFT 'FLT FS EFU
NVMJHU BU IKFNLBMEF CHFS GPS VENFMEUF

&U BG WPSFT JHBOHWSFOEF QSPKFLUFS HºS VE
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CPHEFQPUFU  TºMFEFT  BU nFSF IBOEMJOHFS
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GPSTLFMMJHFTJEFSJCPHEFQPUFU

FMFWFSPHGPSFMFWFS TPNJLLFFSVEUSVLLFU
UJMFLTBNFOJCFTUFNUFGBH
%FU FS GPSIPMETWJTU TJNQFMU BU PWFSHº UJM
-FDUJP CPHEFQPU  PH TPN EFU HMEFS
GPS SFTUFO BG NPEVMFSOF J -FDUJP  FS EFS
NVMJHIFEGPSBUBGQSWFCPHEFQPUFUJ-FDUJP
NFE FHOF EBUB %FU GPSFHºS WFE  BU TFOEF
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KORT NYT

Sagt
Siden
Sidst

'HWHULNNHHWSROLWLVNVSºUJVP§ODWIDVWO¨JJHHQNDUDNWHUVNDOD
IRUYLKDULNNHGHQLQGVLJWGHUVNDOWLO'HWHULKºMJUDGVHNWRUHQ
GHUYHGKYDGGHKDUEUXJIRU
Venst
Venstres
forskningsordfører, Tina Nedergaard, til Altinget.dk i forbindelse med, at Socialistisk
Folkep
Folkeparti åbner for en revision af den gældende karakterskala.

TEKST: SISKEN LAUGESEN

DEN SORTE SKOLE
Det frie Gymnasium har netop købt Metropolitanskolens bygninger, og det endelige opgør med
Den sorte skole og lektor Blomme er nu afsluttet. ”Efter Hans Scherfig i 1920’erne var elev på
Metropolitanskolen og senere skrev romanen ’Det
Forsømte Forår’, blev skolen på en måde synonym
med Den sorte skole,” siger rektor på Det frie
Gymnasium Ejnar Bertelsen. Det frie Gymnasium
blev i 1970 oprettet som et reelt alternativ til
netop Den sorte skole.
Få et anderledes kig ind i naturens og naturvidenskabens
univers. ”Hemmelighedsfulde Haver” er et nyt oplevelsesun
oplevelsesunivers
i Universitetshaverne på Frederiksberg. Med en smartphon
smartphone i
hånden får eleverne en anderledes oplevelse af den verden af
historier og forskning, der gemmer sig blandt havens træe
træer,
blomster og i planternes indre. Alt sammen i et miks af nat
naturvidenskabelig viden
viden, lyd
lyd, film og musik
musik. Formålet er at give id
ideer
til, hvordan man med naturens hjælp blandt andet kan bekæmpe
sygdomme og tage kampen op mod klimaforandringerne.
Læs mere på kortlink.dk/9rd9.

FEJL

I SIDSTE NUMMER
Der havde beklageligvis sneget sig en fejl ind
i sidste nummer af Gymnasieskolen. I artiklen
”Lærerne betyder mest for elevernes karakterer”,
er der angivet forkerte tal i den nederste boks på side
11. De rigtige tal kan ses på www.gymnasieskolen.dk.
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VÆRKTØJSKASSE
V
VÆ
RK
TIL HF-FAGGRUPPER
Hf-lærere i fagene ”naturvidenskabelig faggruppe” og ”kultur og samfundsfaggruppen” kan nu
finde og dele forslag til undervisningsforløb på emu.dk. På fagsiderne findes skræddersyede forløb
til traditionelle temaer og områdestudier. Og i forløbsbeskrivelserne kan lærerne se, hvilke dele af de
faglige krav der bliver dækket, ligesom de kan få forslag til eksperimenter og ekskursioner, som de
kan udføre i forbindelse med forløbene.

50 %

STIGNING I ANTALLET AF GYMNASIEELEVER,
DER HAR KINESISK. I 2009 KNOKLEDE 46
ELEVER MED AT LÆRE MODERNE KINESISK.
I DAG ER ANTALLET 92.

FOKUS PÅ GYMNASIERS
ASIERS
RYGEPOLITIK
Kræftens Bekæmpelse vil have
Københavns Universitet har
overblik over rygepolitikken
åbnet en talesprogsbutik på internettet for
på en række ungdomsuddangymnasieelever og lærere. Her kan elever læse om
nelser. ”Jeg var rystet over,
talesprog, lytte til eksempler og teste deres viden om det
at der er gymnasier, der sælger cigaretter som
danske sprog. Dansklærere kan få inspiration til opgaver
enkeltstyks. Det er ulovligt og strafbart,” siger Per
eller tilkalde ”Talesprogskaravanen”, der består af ph.d.Kim Nielsen, der er projektchef for børn, unge og
forskere, der kommer ud på gymnasierne og holder
rygning i Kræftens Bekæmpelse, til Politiken. Derfor
oplæg. Formålet med internetportalen er at
bliver samtlige gymnasier bedt om at være med i en
skabe forståelse for, hvordan talesprog adstor undersøgelse i det nye år. På den måde vil Kræftens
skiller sig fra skriftsprog, samt sprogets
Bekæmpelse danne sig et samlet billede af, hvordan det står
udvikling. Besøg talesprogsbutikken på
til med rygeregler, cigaretsalg og tobaksbekæmpelse på landets
kortlink.dk/9rtw.
ungdomsuddannelser.

Talesprogsbutikken
har åbent

ALTERNATIV
BILLEDKUNST
På Fredericia Gymnasium har et billedkunsthold udsmykket et vinduesparti med
Post-it-sedler. Efter at have afsluttet et forløb med street art skulle eleverne videre til et forløb om Jesus-figuren og kristen ikonografi. Post-it-Jesus blev brugt
til at forbinde de to undervisningsforløb. Eleverne fandt et letgenkendeligt billede
af Jesus på nettet, som de derefter pixelerede og brugte som skabelon for Post-itJesus. Ved hjælp af et af de alternative materialer fra street arten genskabte eleverne
det klassiske Jesus-ikon. Få inspiration til Post-it-kunst på kortlink.dk/9rud.
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Eksperimentarium sætter fokus på læringen om insekter og bakterier
i den nye særudstilling ”KribleKrable”. Eleverne kan opleve det kriblende
liv, der befinder sig omkring dem, på dem og inden i dem. Og de kan blive klogere
på, hvordan man kan bruge maddiker til at rense åbne sår. Nogle vil måske blive
inspireret til bedre hygiejne på deres værelser, når de via et videosteroskop zoomer helt ind på de tusinder
af husstøvmider, som krabler rundt i en opstillet seng. Læs mere på www.experimentarium.dk.
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NU KOMMER
GYMNASIEREFORMEN
VERSION 2.0
TEKST: TINA RASMUSSEN  FOTO: JACOB NIELSEN

Børne- og undervisningsminister Christine
Antorini vil kigge reformen efter i sømmene
og lave udviklingsprojekter i samarbejde
med lærerne. Eleverne skal i praktik, og
HQQ\WD[DPHWHURUGQLQJVNDOJLYHƿHUH
penge til de gymnasier, der har elever
fra uddannelsesfremmede hjem. Og
når økonomien er til det, skal der
sidde færre i hver klasse.

”J
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eg håber, de kommer til at opleve
en minister, der meget gerne vil
være i dialog med dem om fortsat
at udvikle gymnasiet.”
Sådan lyder det fra Christine Antorini,
ny børne- og undervisningsminister, på
spørgsmålet om, hvordan landets gymnasielærere kommer til at mærke, at der
er rykket en ny ind på ministerkontoret
på Frederiksholms Kanal 21. I øvrigt den
første socialdemokratiske minister for undervisning i tre årtier.
Når 46-årige Antorini taler om at udvikle gymnasiet, er det ikke ensbetydende
med, at alting nu skal laves om. Slet ikke.
For kernen i gymnasiereformen, der trådte

i kraft for seks år siden, fejler ingenting,
fastslår hun.
”Studieretningsgymnasiet er kommet
for at blive. Det er en styrke, at fagene er
blevet sat i spil i forhold til hinanden. Der
er skabt en bedre sammenhæng og syQHUJLHƽHNW0DQUDPPHUVHOYIºOJHOLJLQG
i en diskussion, om man går på kompromis med kernefagligheden i dybden, men
jeg mener, at vi har fundet den rigtige
balance,” siger Christine Antorini, der
også mener, at målet om at gøre eleverne
mere studieforberedte er nået.
Men selvom de store linjer i reformen
er de rigtige, og reformen løbende er blevet ændret, er der stadig brug for juste-

ringer, fastslår hun. I regeringsgrundlaget
hedder det da også, at der skal foretages
”et serviceeftersyn af de gymnasiale uddannelsers indhold og rammer”.
”Nu tager vi hul på gymnasiereformen
version 2.0. Der er hjørner, der skal kigges
efter i sømmene,” siger Antorini.
Hun nævner som eksempel det høje
antal unge, der efter studentereksamen
tager et gymnasialt suppleringskursus. I
2010 var hver fjerde gymnasieelev nødt
til at tage suppleringskurser, fordi de ikke
havde fået den rette fagkombination i
gymnasiet. I 2007 gjaldt det blot 14 procent af en årgang.
”Det giver god mening, hvis man har
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skiftet interesse, men det er ikke så
smart, hvis det skyldes, at man ikke har
kendt adgangskravet til en bestemt udGDQQHOVH)RUDWƾQGHXGDIKYDG§UVDgen er, bad ministeriet i sommer Rambøll
om at lave en undersøgelse. Resultatet
kommer inden jul, og så må vi se, hvad
der skal gøres.”
Christine Antorini ønsker også, at de
gymnasiale uddannelser får endnu et
tjek med afbureaukratiseringsluppen.
”De anbefalinger, som monsterudvalget kom med, er blevet gennemført. Men
jeg vil gerne kigge på det, hvis der stadig
er unødigt bureaukrati, der tager tid fra
undervisningen.”
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Hver ungdomsuddannelse skal fortsat have en klar,
VHOYVW¨QGLJSURƾO0HQGHWHU
ikke det samme, som at man
LNNHNDQVDPDUEHMGH
Børne- og undervisningsminister
Christine Antorini

I fællesskab med lærerne

Serviceeftersynet drejer sig ifølge Christine
Antorini også om at få sat en række udviklingsprojekter i gang, for eksempel om frafald
og praksisorienteret undervisning.
”Der er brug for at udpege en række klare
indsatsområder og gennemføre målrettet, professionelt udviklingsarbejde, der indeholder
praksisforskning. Udgangspunktet er, at vi
skal blive klogere på, om vi gør det rigtige.”
Den nye børne- og undervisningsminister
understreger, at udviklingsarbejdet skal ske
i fællesskab med gymnasierne, og hun bakker
op om formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Gorm Leschly, der gerne ser
et udviklingsprogram, som er forankret i skolerne.
”Det er en rigtig god idé,” siger Christine
Antorini.
I forhold til anvendelses- og praksisorienteret undervisning ser hun gerne forsøg, der
kan gøre gymnasierne bedre til at tage udgangspunkt i konkrete problemer og kombinere teori og praksis. Samtidig åbner hun op
for at give gymnasieelever mulighed for at
komme i praktik på virksomheder og videregående uddannelser. Hun forestiller sig blandt
andet et samarbejde med professionshøjskolerne.
”Efter studentereksamen vælger mange at
læse til lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør, som jo er praksisforankrede uddannelser. Derfor kan man godt forestille sig, at
man i højere grad kunne lægge forløb ind,
hvor eleverne kommer ud i felten.”

Når der er penge til det
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I sidste måned viste en undersøgelse fra GL,
at klassekvotienterne på landets gymnasier
fortsætter med at stige. I næsten tre ud af
ƾUHJNODVVHUVLGGHUGHUL§UHOHYHUHOOHU
ƿHUH
I regeringsgrundlaget står der, at der er behov for at nedbringe klassestørrelserne. Hvornår sker det?
”Vi ved, at jo mere tid læreren har til den
enkelte elev, jo større sandsynlighed er der
for, at eleverne lærer mest muligt. Desuden

CHRISTINE ANTORINI
?¸]m+,'fZc*2/.%lmn]^gm_kZ
Himmelev Gymnasium 1984, cand.
comm. i offentlig forvaltning, Roskilde Universitetscenter 1994. Har
to børn, bor i København.
OZkf^]e^fZ_Lh\bZeblmbld?hekepartis Ungdoms landsledelse
1983-1988 og af partiets hovedbestyrelse 1988-1998, fra 1991 som
næstformand. Blev valgt ind i Folketinget i 1998. Forlod politik året
efter for at blive sekretariatschef i
Forbrugerinformationen, hvor hun
var indtil 2003. Var studievært på
DR2’s ”Deadline” i 2003-2004. Blev
atter medlem af Folketinget i 2005,
denne gang for Socialdemokraterne. Har i flere år været partiets
uddannelsespolitiske ordfører.
AZkldk^o^mÌ?k^fmb]^gliZktier” (2008), er medforfatter til
debatbøgerne ”Borgerlige ord
efter revolutionen” (1999) og ”Det
ny systemskifte” (2001) og har
leveret bidrag til ”Idealisme eller
fanatisme” (2003) og ”Epostler”
(2003).

Og i sidste uge trykkede hun på sletknappen
en gang mere, så listen over karaktergennemsnittene på landets gymnasier, der blev
RƽHQWOLJJMRUWLMXQLQXRJV§HUY¨N'HWJLYHU
ikke mening alene at tage karakterer som
udtryk for, om en skole er god eller dårlig,
fastslår hun.
”I forhold til gymnasielisten var der ikke
korrigeret for sociale faktorer, så den var fuldstændig vildledende. Den sociale arvs betydning er jo – desværre – virkelig veldokumenteret,” siger Christine Antorini, der
XQGHUVWUHJHU DW PDQ VWDGLJ NDQ ƾQGH DOOH
karakterer fra samtlige skoler og gymnasier
i ministeriets statistikdatabase.

1\ƿHNVXGGDQQHOVH

Selvom Christine Antorini er utrolig glad for
posten som børne- og undervisningsminister,
lægger hun ikke skjul på, at det er en kæmpe

opgave, der ligger foran hende. Ikke mindst
målsætningen om, at 95 procent af en årgang
skal have en ungdomsuddannelse i 2015. I
dag er frafaldet på de gymnasiale uddannelser på cirka 20 procent.
Hvordan vil I nå 95 procent-målsætningen?
Ż,IºOJHƿHUHUHNWRUHUEHJ\QGHUPDQJHXQJH
i gymnasiet, fordi de ikke ved, hvad de vil.
De vælger kun gymnasiet, fordi de så kan
udskyde deres valg i tre år. Skal vi nå de 95
SURFHQW HU GHW QºGYHQGLJW DW ƾQGH Q\H XGdannelsesveje til de unge, der ikke umiddelbart passer ind i det eksisterende uddannelsessystem. Derfor lancerer regeringen en ny
ƿHNVXGGDQQHOVHKYRUXQJHNDQJHQQHPIºUH
moduler inden for ungdomsuddannelser, produktionshøjskoler og højskoler. Inspirationen
kommer fra Den Fri Ungdomsuddannelse,
men med den forskel, at man skal visiteres
til den ny uddannelse. Den kan afsluttes som
en selvstændig ungdomsuddannelse, men
den kan også være vejen ind i gymnasiet eller på hf.”
Du har tidligere været fortaler for at fusionere gymnasier, handelsskoler og tekniske
skoler. Er du stadig det?
Ż'HW HU HQ ULJWLJ JRG LG« DW PDQ ƿHUH RJ
ƿHUH VWHGHU KDU ODYHW FDPSXVPLOMºHU KYRU
forskellige ungdomsuddannelser spiller sammen. Hvor uddannelserne udveksler lærere,
har fællesarrangementer og markedsfører sig
samlet. Og samarbejde mellem uddannelserne
er helt nødvendigt, hvis vi skal dække hele
landet – også landdistrikterne – uddannelsesmæssigt. Når vi kigger på en taxameterreform, vil vi derfor også kigge på, om vi kan
gøre noget for at motivere uddannelserne til
øget samarbejde. I dag er der nogle regler,
som blokerer. Det skal være nemmere fremover.”
Christine Antorini understreger, at der ikke
vil blive tale om tvangsfusioner, og at det
ikke handler om at kopiere den svenske model med 12 års enhedsskole.
”Hver ungdomsuddannelse skal fortsat
KDYHHQNODUVHOYVW¨QGLJSURƾO0HQGHWHU
ikke det samme, som at man ikke kan samarbejde,” siger hun.
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har alt for store klasser betydning for frafaldet. Derfor er det en klar målsætning, som
vi indfører, i takt med at der er økonomi til
det.”
Hvad betyder det konkret?
”Vi står med et økonomisk underskud på
85 milliarder kroner. Vi er lige på trapperne
PHG HW ƾQDQVORYVXGVSLO GHU YLO DQJLYH HQ
retning, men der er ikke mange penge i kassen. Men målsætningen er der. Mere konkret
kan jeg ikke være lige nu.”
Christine Antorini vil ikke løfte sløret for,
hvor meget klassestørrelserne i givet fald skal
bringes ned, men nøjes med at påpege, at der
HUƿHUHP§GHUDWJºUHGHWS§0DQNDQHQWHQ
lave et loft for antallet af elever i hver klasse
eller vedtage et gennemsnitligt elevtal.
Ifølge regeringsgrundlaget vil regeringen
desuden lave en taxameterreform for ungdomsuddannelserne, der tager sociale hensyn. De gymnasier, der har mange elever fra
uddannelsesfremmede hjem, skal have ekstra
penge, så de kan give særlig støtte og vejledning til netop de elever.
”Der er stor forskel på elevernes baggrund,
alt efter om gymnasiet ligger på Københavns
vestegn, i Nordsjælland eller Vestjylland.
Ifølge Danmarks Statistik er det muligt at
trække elevernes sociale baggrundsparametre ud og dermed fordele pengene mere retfærdigt.”
Hvordan skal det ske?
”Vi vil komme med et oplæg, men det er
HW VWRUW DUEHMGH DW ƾQGH XG DI KYRUGDQ GHW
præcist skal gøres. Man kan ikke bare lave
én model, for de forskellige uddannelser er
styret på forskellige måder,” siger Christine
Antorini, der understreger, at man også vil
NLJJHS§RPWD[DPHWUHWVNDOWDJHJHRJUDƾVNH
hensyn.
Selvom hun kun har siddet i ministerstolen
i få uger, har hun allerede sendt et tydeligt
signal om, hvad hun står for. Den omdiskuterede rangliste over landets grundskoler på
basis af eksamenskarakterer, som den tidligere undervisningsminister, Troels Lund PoulVHQ 9 RƽHQWOLJJMRUGHS§PLQLVWHULHWVKMHPmeside i midten af august, har hun slettet.
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”Det er så nemt, så nemt ...”
Gymnasiesnyd straffes vidt forskelligt
De har en elastisk moral
Lærer skulle undskylde til elev
Opgavefuskeri kan ændre praksis
Flere snyder til eksamen
Staten tøver med løsning på gymnasiesnyd

Landets gymnasier har et stigende problem med elever, der snyder. De henter gamle
opgaver på internettet, hvor særlige hjemmesider giver mulighed for systematiseret
snyderi. Rektorformanden mener, at man kun fanger toppen af isbjerget.

R

En holdning, som rektor på Horsens Statsskole Mette
Mølgaard Pedersen deler. Hendes oplevelse er også, at der
HUƿHUHRJƿHUHVRPVQ\GHU
”Ofte henholder eleverne sig til, at de kun har kopieret
en del af opgaven,” siger Mette Mølgaard Pedersen, der
mener, at en del af problemet er, at de unge ikke forstår,
at de skal kildeangive alt, hvis de ikke selv står bag ordene.

.ºEHQDƿHYHULQJ

'H VLGHU S§ LQWHUQHWWHW KYRU HOHYHUQH NDQ ƾQGH DQGUHV
JDPOHDƿHYHULQJHUHUGHV§NDOGWHRSJDYHEDQNHU3§6ºQderborg Statsskole er rektor Karl Kristian Højberg frustreret over siderne, som han mener, har systematiseret snyderiet.
”Selvfølgelig irriterer de opgavebanker mig. Jeg er godt
og grundigt træt af det her snydespøgelse, der er inde
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undt om i landet sidder rektorer på deres kontorer
og er forbitrede over, at endnu en elev er blevet taget
i snyd. Problematikken med elever, der henter andres
arbejde på hjemmesider, som har gjort det til en
forretning at videreformidle gamle opgaver, er gået hen
og blevet en del af hverdagen på mange gymnasier. I en
rundspørge til 65 af landets gymnasier om, hvordan man
opfatter omfanget af snyd, svarer over halvdelen af rektorerne, at de betegner det som et problem på deres gymnasium. Heraf fremhæver 24 af dem, at problemet er voksende, eller at de kun fanger toppen af dem, der snyder.
En af dem er rektor på Espergærde Gymnasium Jens Per
Nielsen, der er godt træt af snyderiet.
”Det er et stigende problem, som vi bruger alt for meget
tid på, eksempelvis med at skulle tjekke de daglige opgaver,” forklarer han.

TEKST: CECILIE HOLM OG SUSANNE BADEN  ILLUSTRATION: RUNA STEPPINGE

Frustration over stigende snyd
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TEMA
omkring vores verden lige nu,” forklarer han.
Den mest populære af opgavebankerne er Studieportalen.dk, som i det første halve år af 2011
har ligget på top-50 blandt de mest besøgte hjemmesider i Danmark med over 250.000 besøgende
i snit hver måned. Ifølge siden selv benytter 80
procent af landets gymnasieelever sig af den.
Med et greb i pengepungen eller ved selv at dele
ud af egne gamle opgaver kan elever også få
adgang til landets største opgavesamling på siden Studienet.dk, hvor der ligger over 140.000
opgaver inden for alle de gymnasiale fag.
Ifølge formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen, kæmper gymnasierne mod snyderiet, og man kender godt til
nettets mange opgavebanker.
”På mange skoler har vi udstyret lærerne med
adgangskoder, og vi betaler ind til Studienet.dk,
plus vi har andre programmer, som lærerne kan
bruge til at søge opgaver på,” siger Jens Boe
Nielsen, som til daglig selv er rektor på Nørre
Gymnasium i København.
Han mener, at mange gymnasielærere kun
bruger sporingsmulighederne, hvis der er tale
RPDƿHYHULQJHUKYRUGHWKHOWW\GHOLJWVSULQJHU
i øjnene, at her er der tale om snyd.
”Det er kun i de værste tilfælde, hvor man
kan se, at her er der bestemt noget, som ikke er
elevens sprog, så vi fanger de groveste, men de
andre slipper igennem,” siger han og bekræfter,
at de kun fanger toppen af isbjerget på hans
gymnasium, hvor proceduren er, at elever bliver
smidt ud, hvis de snyder mere end én gang.
”Der er stadigvæk elever, der snyder. Vi oplever det med jævne mellemrum med de elever,
vi opdager – og så er der de mange elever, vi
ikke opdager,” forklarer Jens Boe Nielsen.

Populære opgavebanker
904 gymnasieelever er blevet spurgt om
følgende:
* Hvis du har benyttet en eller flere opgavebanker på nettet, hvilke(n) af følgende har det så
været? (Eleverne kunne sætte flere krydser
– i alt fordeler procenttallet sig derfor på 1.437
besvarelser).
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Studieportalen.dk: 46 procent (655 besvarelser)
Opgaver.com: 11 procent (159 besvarelser)
Studienet.dk: 28 procent (403 besvarelser)
Jeg har ALDRIG benyttet en opgavebank:
13 procent (193 besvarelser)
Andre opgavebanker: 2 procent (27 besvarelser)

”Det er

så nemt,

så nemt,

så nemt”
.DVSHUƾNVWXGHQWHUKXHQS§LVRPPHU
1§UKDQVHUWLOEDJHVQºGKDQPHGKYHU
WUHGMHRSJDYHLOºEHWDIVLQJ\PQDVLHWLG
'HQHQHVWHJDQJKDQEOHYRSGDJHWYDUGHW
XGHQNRQVHNYHQVHU1XHUSODQHQDWO¨VH
YLGHUHS§XQLYHUVLWHWHW

TEMA
TEMA

”Jeg snød, fordi jeg
ikke kunne finde ud af
opgaven”

Det er sjældent, at jeg
har taget hele opgaver og
kopieret direkte, det er lidt for
YRYHWV\QHVMHJ0HQMHJKDU
mikset opgaver og kopieret
forskellige dele sammen, som
MHJV\QHVOºGJRGW

på nettet. Det er så let, så let, så let,” lyder
svaret.
”Hvis jeg havde villet, kunne jeg godt
skrive opgaven selv. Det er ikke det. Det var
bare meget nemmere, når nu man sad der
søndag aften i stedet for at skrive den selv.”
Selvom Kasper kun har lavet to tredjedele
af sine opgaver helt selvstændigt op gennem
J\PQDVLHWIRUHJLNDƿHYHULQJHUQHPHGVQ\G
LNNHKHOWXGHQUHƿHNVLRQ
”Det første, der kommer ind i hovedet på
en, er frygten for at blive taget. Bagefter så
W¨QNHU PDQ Ÿ+YRU HU GHW GHMOLJW DW MHJ ƾN
den opgave ud af verden’,” siger Kasper.

Taget for snyd

Fremtiden

I Kaspers gymnasieklasse var han langtfra
den eneste, der tyede til internettet, når der
skulle løses opgaver.
”Der blev snydt ret meget. Også på den
P§GH KYLV PDQ VDG L WLPHQ RJ ƾN OHNWLHU
for, så kunne man hurtigt gå ind og google
en novelle eller en tekst og bare læse højt
af, hvad der stod der,” husker han:
”Selvfølgelig er der nogen, der snyder mere
end andre, men der var et ret højt niveau,
synes jeg.”
Alligevel mener han ikke, at snyd er okay.
”Jeg synes jo, det er åndssvagt, at man
kan snyde så meget. Omvendt, når jeg selv
har gjort det i den grad, jeg har, er det svært
DWOºIWHSHJHƾQJHUHQ0HQMHJV\QHVKHOWVLNkert, der skal gøres noget ved det, for det
bliver kun værre,” forklarer han og tilføjer:
”Jeg synes, at det kunne være sundt for Danmark, hvis man havde et computerprogram,
der elektronisk tjekkede elevernes opgaver
igennem for snyd. For det har været ret voldsomt nogle gange, når jeg tænker tilbage.”
Når Kasper tænker frem, er planerne, at han
skal læse videre enten på CBS eller et universitet. Derfor synes det også nærliggende
at spørge til, om planen er, at snyderiet skal
forsættes her. ”Kan man det? Det ved jeg
ikke, der må jeg se på, hvordan kulturen er,”
lyder svaret.
Kaspers efternavn er redaktionen bekendt.
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Én gang i løbet af gymnasiet blev frygten
dog til virkelighed. Kasper blev taget for
snyd. I fransk skulle han skrive en oversættelse og et referat af en bog, men han valgte
at gå på hjemmesiden Studienet.dk, hvor
han købte sig til en opgave, som en anden
havde lavet.
”Da jeg får den tilbage, står der i kommentaren: ’Du har identisk besvarelse med
en elev fra et andet hold fra samme årgang.
Hvordan kan det være?’”
Både Kasper og den anden elev krøb straks
til korset – det viste sig, at de begge havde
været på nettet efter opgaven. Ud over læUHUHQV VNULIWOLJH OºIWHGH SHJHƾQJHU ƾN GH
NDUDNWHUHQIRUDƿHYHULQJHQGDGHƾNGHQ
tilbage. Men mere skete der ikke. På Kaspers
JDPOH J\PQDVLXP HU GHQ RǀFLHOOH SROLWLN
ellers, at læreren kan vælge at indberette
snyd til ledelsen, og eleven kan risikere bortvisning.
”Så mine erfaringer med snyd er gode eller dårlige, alt efter hvordan man ser på det.
Jeg er blevet taget én gang i det, ellers er
den gået lige hjem resten af gangene,” siger

.DVSHUGHUƾNWRWDOOHULIUDQVNPHGVLJS§
eksamensbeviset.

TEKST: CECILIE HOLM OG SUSANNE BADEN

D

et er søndag, og Kasper skal i gang
med lektierne. Han mangler at lave en
opgave i samfundsfag. De skal øve sig
i en ny genre kaldet notat, hvor han
skal forestille sig, at han er rådgiver for en
toppolitiker og skal forberede vedkommende
til en paneldebat. Men som han sidder dér
på værelset, er den eneste tanke i hans hoved, at der forude venter otte timers arbejde
med at skrive en opgave på en håndfuld
sider. ”Det kunne jeg simpelthen ikke,” siger
Kasper, der på det tidspunkt gik i 3.g, og
tilføjer:
”Jeg vidste, at til den skriftlige eksamen
i samfundsfag kan man vælge mellem tre
forskellige opgaver, hvor notat måske er en
af dem, så jeg tænkte: ’Ved du hvad, så dropper jeg bare notatet til eksamen.’”
I stedet surfer han lidt rundt på nettet og
ƾQGHUHQDQGHQVEHVYDUHOVHDIVDPPHHPQH
På ingen tid er hele notatopgaven kopieret
direkte – og overstået.
I sommer blev Kasper student fra et gymnasium på Nordsjælland. Når han ser tilbage,
var den føromtalte søndag ikke den eneste
gang i løbet af gymnasietiden, hvor han
snyd.
”Det er nok hver tredje opgave, jeg har
snydt i ... Det er ret meget,” konkluderer han
selv lidt overrasket og uddyber: ”Det er sjældent, at jeg har taget hele opgaver og kopieret direkte, det er lidt for vovet, synes jeg.
Men jeg har mikset opgaver og kopieret forskellige dele sammen, som jeg synes lød
godt. Og man kan jo sige, at det gør, at ens
opgave bliver bedre, men ...”
Kasper stopper op. Han tilføjer, at han
godt ved, at man ikke må kopiere andres
opgaver uden at citere det. Han er dog ikke
i tvivl om, hvorfor han gjorde det.
”Der ligger jo bunkevis af de dér opgaver

På spørgsmålet om, hvorfor
eleverne snød, var svarene:
Jeg kunne ikke finde ud af
opgaven og kunne ikke få hjælp
hjemmefra: 27 procent.
Jeg kunne ikke finde ud af opgaven: 22 procent.
Jeg havde ikke tid til at løse
opgaven: 18 procent.
Jeg gad ikke løse opgaven: 11
procent.
Jeg havde personlige problemer
(psykiske problemer/problemer
i familien): 6 procent.
Anden hovedårsag: 11 procent.
Ved ikke: 4 procent.
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Gymnasiesnyd
VWUDƽHVYLGWIRUVNHOOLJW
Rektorer bestemmer selv konsekvenserne, hvis en elev fusker med de daglige opgaver.
Det giver ulige vilkår for landets gymnasieelever, mener Danske Gymnasieelevers SammenVOXWQLQJVRPºQVNHUQDWLRQDOHUHWQLQJVOLQMHUIRUKYRUGDQJ\PQDVLHUQHVWUDƽHUIRUVQ\G
TEKST: CECILIE HOLM OG SUSANNE BADEN

H

vor nogle gymnasier smider en elev
ud, som bliver taget i at fuske med
HQ DƿHYHULQJ IRU DQGHQ JDQJ YLOOH
samme elev på andre gymnasier i
stedet blive kaldt til en vejledende samtale.
Modsat en eksamenssituation, hvor Ministeriet for Børn og Undervisning har fastlagt landsdækkende regler om snyd, og
konsekvenserne derfor er ens for alle, er
GHWQRJHWDQGHWKYLVVQ\GHRSJDYHQDƿHveres i løbet af skoleåret. Når det gælder
GHDOPLQGHOLJHDƿHYHULQJHUHUGHWQHPOLJ
op til hver enkelt skole og dens ledelse at
EHVWHPPHVWUDƽHQIRUIXVN(QUXQGVSºUJH
til 71 skoler viser, at der er markante forVNHOOHS§KYRUGDQVQ\GVWUDƽHVLGHWGDJlige.

DGS: Giv os ens regler

Gymnasieskolen ſ #17 ſ 2011
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I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) vækker håndteringen af snyd
langtfra begejstring.
”Det er rigtig skidt, for der skal ikke
være forskel på den uddannelse, man får,
og de vilkår, man har, for at tage den –
uanset hvilket gymnasium man går på,”
siger formand Martin Schäfer.
Han understreger, at DGS ikke synes,
at det er i orden, at nogle elever vælger at
snyde, men når det sker, er det vigtigt, at
hammeren falder ens alle steder, modsat
hvad der er tilfældet i dag.
”Det er et problem, og der bør laves et
sæt nationale retningslinjer, i forhold til
KYRUGDQPDQVWUDƽHUIRUVQ\GŻO\GHUGHW
fra Martin Schäfer.
På to ud af tre af de 71 adspurgte gymnasier har lederne anlagt en såkaldt hård
og kontant linje over for de elever, som
LNNHKDUUHQWPHOLSRVHQQ§UGHDƿHYHUHU
opgaver. Her bliver eleverne typisk mødt
med en skriftlig advarsel første gang, anden gang bortvisning i et par dage og tredje
gang permanent bortvisning. Omvendt
svarer cirka en tredjedel af skolerne, at de
kører en såkaldt blød linje over for snyd,

hvor det eksempelvis er læreren, der tager
en samtale med snyderen, også hvis der
er tale om gentagne tilfælde, ligesom de
vælger ikke at give skriftlige advarsler.
,5HNWRUIRUHQLQJHQƾQGHUPDQGHWLNNH
problematisk, at en gymnasieelev på en
skole kan blive smidt ud for den samme
mængde snyd, som en anden gymnasieelev
på naboskolen kommer til samtale om.
”Det er godt, at gymnasierne gør det på
GHQP§GHGHƾQGHUULJWLJWŻVLJHUIRUPDQG
Jens Boe Nielsen, der ikke går ind for nationale retningslinjer. Han understreger,
at der både kan være forskellige regionale
og pædagogiske årsager til den snydepolitik, de forskellige skoler har.
”Der vil være skoler i Jylland, hvor det
er en bedre metode, at man lige tager en
snak med eleven, og så er der nogle andre
steder, hvor det er mere hardcore.”

Snak eller bortvisning

På nogle gymnasier bliver elever, der har
snydt gentagne gange, mødt med pædagogiske snakke og slipper uden skriftlige
advarsler, mens elever andre steder bliver
ERUWYLVW L ƿHUH GDJH KYLV GH EOLYHU WDJHW
i opgavefusk mere end én gang – nogle
risikerer endda at blive smidt helt ud. Frederiksværk Gymnasium på Nordsjælland
er et af de gymnasier, hvor man har valgt
at håndtere problemet med snyd gennem
samtaler.
”Vi har lagt en pædagogisk blød linje,
om du vil, fordi vi tror på, at sund fornuft
ELGHUS§GHƿHVWHŻIRUNODUHUUHNWRU-RKQQ\
Simonsen.
I første omgang tager læreren, der har
fanget en elev i at snyde, en snak med
vedkommende, næste gang venter en samtale med en studievejleder, og hvis det
sker tredje gang, foregår snakken på rektors kontor. Under samtalerne får eleverne
forklaret, at det er en dårlig ide, at de snyder, og det er for deres egen skyld, at de
skal lave deres opgaver.

”Det, vi jo så også gør, er at prøve at
ƾQGHIUHPWLOGHJUXQGHGHUNDQY¨UHWLO
at de snyder. De grunde skal vi have frem,
så de ikke gør det igen,” siger Johnny Simonsen.
På Odsherred Gymnasium er der heller
ikke nogen elever, der bliver smidt ud for
snyd.
Ż'HW HU LNNH HW SUREOHP YL NDQ VWUDƽH
os ud af,” forklarer rektor Aksel Goth.
Når en af skolens elever bliver taget i at
snyde, venter der en mundtlig skideballe
fra rektoren, og opgaven skal skrives om.
Ifølge Aksel Goth er der alt for meget skriftligt arbejde i gymnasiet, og derfor opfordrer han sine elever til at komme til ham,
KYLVGHLNNHNDQRYHUVNXHHQDƿHYHULQJ
”Jeg har den opfattelse, at de unge er
så pressede, at det er bedre at blive fritaget for en opgave end at snyde,” lyder det
fra rektoren på det nordvestsjællandske
gymnasium.
En noget anden holdning til opgavesnyd
ƾQGHUPDQLGHWºVWM\VNH
”Jeg har den holdning, at jo tidligere
man sanktionerer snyd, jo tidligere lærer
de, at det ikke kan betale sig,” siger rektor
på Horsens Statsskole Mette Mølgaard Pedersen.
Første gang en elev træder ved siden af
den lovlydige opgavesti, får vedkommende
en mundtlig advarsel, snyderiet noteres i
HWLQWUDQHWV\VWHPRJDƿHYHULQJHQEHGºPmes til minus 3, samtidig med at eleven
bliver bedt om at skrive en ny opgave,
uden at den tæller nogen steder. Anden
gang følger en samtale med en pædagogisk
leder og en skriftlig advarsel. Mens tredje
gang betyder permanent bortvisning.
”Hvis jeg tager en for snyd i 1.g, og sanktionerne er barske, lærer de den lektie, at
det ikke kan betale sig. Så er de ikke så
tilbøjelige til at gøre det på et senere tidspunkt i gymnasiet, hvor det måske har
nogle meget store konsekvenser for eleven,”
forklarer Mette Mølgaard Pedersen.
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De har en
elastisk moral
Mange gymnasieelever snyder. De gør det,
fordi andre gør det, og fordi det er nemt,
siger samfundsforsker Johannes Andersen.

En nødvendig genvej

Dengang de skriftlige opgaver blev skrevet
i hånden ved enkeltmandsborde i en kold
gymnastiksal, var det sværere at snyde.
”Det var de færreste, der var i stand til
at strække halsen langt nok til at kunne se,
hvad der stod på sidemandens ark,” siger
Johannes Andersen.
I dag er det noget helt andet. Det er legende let at forstørre teksten, så kammeraten bagved kan se, hvad der står på ens
skærm, hvis man da ikke har etableret en
trådløs forbindelse to computere imellem.
7LO GH GDJOLJH DƿHYHULQJHU KDU SRUWDOHU S§
nettet linet opgaverne op i overskuelig orden, så man ved en simpel søgning kan
ƾQGHDOWIUDRYHUV¨WWHOVHUDIW\VNHGLJWHWLO
komplette analyser af H.C. Andersen-eventyr.
”Det er en undergravning af moralen,”
siger Johannes Andersen og pointerer, at
gymnasieeleverne udmærket kender reglerne for, hvad der er inspiration, og hvad
der er direkte snyd. For dem handler det
blot om at klare opgaverne bedst muligt.

Småsvindel

Johannes Andersen kender selv til snyd
med opgaver. Som lektor på Aalborg Universitet bruger han meget tid på at tjekke,
om de studerende har snydt med de skriftlige opgaver. Han forklarer, at når gymnasieelever konfronteres med snyderiet, så er
de godt klar over, at de har gjort noget forkert, men at det ikke ændrer ved, at de benytter sig af portalerne på nettet.
”Man er tåbelig, hvis man bliver taget i
snyd,” siger han og sammenligner det med
at få udført sort arbejde.
På samme måde som SKAT er på jagt
efter håndværkere i weekenden, er gymnaVLHO¨UHUHRJV§J§HWLRƽHQVLYPRGVQ\GHULHW
Johannes Andersen mener, at lærerne er
blevet bedre til at opdage snyd.
Ż'HUIRUVNDOPDQUDǀQHUHVLWVQ\GPHUHŻ
siger han, men konkluderer samtidig, at
gymnasieelever stadig kommer langt med
”Kopier” og ”Sæt ind”.

Reglerne
Som udgangspunkt er
det i orden at citere
fra nettet, bøger eller
andres opgaver, hvis
man angiver præcise
kildehenvisninger. Men
det er ulovligt at plagiere en andens opgave
og få den til at fremstå,
som om man selv har
skrevet den. Selv enkeltstående sætninger
og andres ideer kræver
kildehenvisning.
Mange elever får
hjælp af forældre og
kammerater til større
skriftlige opgaver. I den
forbindelse er der en
glidende overgang mellem, hvad der betegnes
som støtte, og hvornår
det ikke længere er elevens eget arbejde. Om
en opgave er elevens
eget arbejde, bygger
i alle tilfælde på en
konkret vurdering.
Medmindre eleven
erkender at have snydt,
kan det være svært for
gymnasiet at bevise.
Hvis gymnasiet på baggrund af formodninger
alligevel afgør, at der
er tale om snyd, skal de
være yderst omhyggelige med begrundelsen
for deres afgørelse.
Kilde: iMinisteriet for Børn og
Undervisning.
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Tilgængeligheden er der i høj grad, når man
ikke behøver skrive mere end ”tysk di” i
Googlesøgefeltet, før ”digtoversættelse fra
tysk til dansk” popper op i toptre med reference til Studieportalen.dk.
Ż'HHULNNHƿRYHRYHUDWWDJHHQJHQYHM
Derfor er der nok en vis konsensus mellem
eleverne om, at det kan være nødvendigt
en gang imellem,” siger han.
Han mener, at der kræves mere af de unge
i dag, som derfor ser snyderiet som en nødvendig genvej. I dag kan man ikke bruge et
knap og nap bestået-gennemsnit til noget,
det er nødvendigt med gode karakterer, og
det er ikke altid, gymnasieeleverne får lavet
den mest hensigtsmæssige prioritering.
”Det, der sker nu, er, at i kraft af tilgængeligheden bliver det meget mere almindeligt at snyde,” forklarer Johannes Andersen.

At kigge efter sidemanden

TEKST: SISKEN LAUGESEN

D

u har garanteret en enkelt brændt cd
hjemme på hylden. Eller et par numre
på iPoden, du har fået fra en ven. Og
hvad så. Sådan gør man jo bare. Ikke
sandt?
Lektor på Institut for Statskundskab ved
Aalborg Universitet Johannes Andersen forklarer, at jo nemmere det er at benytte sig
DIXORYOLJKHGHURJMRƿHUHGHUJºUGHWGHVWR
sværere er det at opretholde et moralsk niveau. Derfor snyder alt for mange af gymnasieeleverne tilsyneladende med skriftlige
opgaver.
”De ved godt, de snyder. Det er der ingen
tvivl om,” siger Johannes Andersen.
Han understreger, at gymnasieeleverne
sagtens kan have en almindelig moral i alle
andre sammenhænge, men at eleverne er
mere forhandlingsvenlige, når det kommer
til moral.
”Et af de gode argumenter i den forhandling er, at hvis tingene er nemme, så har
PDQOHWYHGDWƿ\WWHVLJUHQWPRUDOVNŻIRUklarer Johannes Andersen. Han henviser til
de ulovlige musikdownloads, der i dag har
ført til, at mange musikere lægger deres
musik ud på nettet til fri afbenyttelse, så
det ikke længere kan betale sig at snyde.
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LÆRER: Jeg skulle undskylde til den
'HQRǀFLHOOHVQ\GHSROLWLNS§HWJ\PQDVLXPHULNNHQºGYHQGLJYLVGHQGHUEOLYHUSUDNWLVHUHW
Vi sidder alene med at håndtere elevernes snyd, lyder det fra to gymnasielærere. Her er deres
historie om hverdagen på to danske gymnasier.
TEKST: CECILIE HOLM OG SUSANNE BADEN

”H

an har jo ikke selv lavet den opgave,” tænkte Sanne Wejse Lodberg
sidste sommer, da hun som engelsklærer modtog den første bunke
af stile. Hun brugte tid på nettet og opdagede
ganske rigtigt, at hendes mistanke var helt
korrekt. Det viste sig, at drengens fysiklærer
havde præcis den samme oplevelse, hvor
den nystartede elev også havde fusket med
IºUVWH DƿHYHULQJ 6Q\GHULHW UHVXOWHUHGH L
begge fag med karakteren minus 3, da den
RǀFLHOOHSROLWLNS§VNROHQYDUHQK§UGOLQMH
omkring snyd. Men da elevens mor kort tid
efter ringede til ledelsen og fortalte, at hendes dreng ikke følte sig velkommen i fagene
dansk og fysik, blev holdningen en ganske
anden. Nu lå der i stedet en mail til de to
lærere, hvor der stod, at de skulle sige undskyld til drengen. En beslutning, som Sanne
Wejse Lodberg var meget uenig i, men hun
tog nødtvungent en samtale med eleven om,
at hun var ked af, at han havde opfattet det
meget hårdt.

”Rektor burde jo have sagt, at sådan er
det på den hårde måde,” lyder det fra en
VNXƽHW6DQQH:HMVH/RGEHUJGHUHIWHUWR§U
som gymnasielærer føler, at oplevelsen var
mere reglen end undtagelsen.
”Flere af mine lærerkollegaer oplever problemer med sanktionsmuligheder, hvilket er
frustrerende, for det bliver jo netop opfattet
som alvorligt, hvis eleverne oplever, at nogle
bliver smidt ud for snyd.”

Økonomi hindrer sanktioner for snyd

Også dansk- og historielærer Sine Frimann
fra et sjællandsk teknisk gymnasium har
oplevet, at det kan være svært at handle på
snyderiet.
”Skolelederne gør meget for at holde på
deres elever, og det er klart. Det giver jo også
penge i kassen, hver gang du får en igennem.
Selvom vi måske ikke altid er helt enige som
lærere,” siger hun.
7URGVGHRǀFLHOOHUHJOHUS§J\PQDVLHWYDU
at en elev kunne blive bortvist på grund af

snyd, skete det ikke. ”Der skal virkelig meget
til – og i hvert fald andre ting end at snyde,
medmindre eleven gør det til eksamen, hvor
staten har lavet reglerne. Så du sidder faktisk
med lorten selv til hverdag, vil jeg sige. Jeg
har snakket med mange af mine kollegaer
om, at det er træls, at man ikke kan gøre
noget mere. Men det er også, fordi man ikke
bare kan handle og sige, ’sådan og sådan er
det’, og så sidder du med ti grædende elever
– og du har jo heller ikke altid beviserne,”
understreger Sine Frimann og giver som eksempel en elev, der langtfra havde et højt
niveau i dansktimerne, men som alligevel
DOWLGDƿHYHUHGHGDQVNHVWLOHWLOWDOOHU1§U
Sine snakkede med pigen, nægtede hun, at
hun snød.
”Man tjekker
kker jo også deres niveau, når de
har prøver, hvor de sidder og skriver på skolen, og derr kunne jeg jo se,
hvordan hun
un skrev. Hun
skrev ikke sådan
dér. Hun havde
avde

Opgavefuskeri kan ændre praksis
TEKST: CECILIE HOLM OG SUSANNE BADEN
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(OHYHUQHVSU¨VWDWLRQHUVYLQJHUV§PHJHWS§JUXQGDIVQ\GDWO¨UHUQHLƿHUHIDJS§ODQGHWV
mest søgte gymnasium nu vægter test på skolen højere end de daglige opgaver. På et andet
J\PQDVLXPRYHUYHMHUPDQKHOWDWDIVNDƽHNDUDNWHUHUQH

E

n stil til et 12-tal er ikke nødvendigvis
lig med, at eleven ligger i toppen af klassen. Derfor betyder prøver langt mere
HQG OHNWLHUQH IRU VWDGLJ ƿHUH O¨UHUH S§
Ørestad Gymnasium i hovedstaden.
”I nogle fag lægger lærerne i stigende grad
vægt på test i stedet for hjemmeopgaver, fordi
der kan være et meget stort misforhold i elevens præstation,” siger rektor Allan Kjær
Andersen og forklarer, at nogle elever direkte
VQ\GHU YHG DW DƿHYHUH HQ DQGHQV DUEHMGH

mens andre får så meget såkaldt hjælp og
inspiration, at det i sidste ende ikke giver et
korrekt billede af elevens formåen.
”Nogle lærere vælger at sige, at de ikke
kan bruge til noget, at eleven hver gang afleverer opgaver og får 10, og når de så laver
en test, så får vedkommende 4. Der er derfor
en tendens til, at nogle lærere i højere grad
opfatter de daglige opgaver som træning og
mindre som udtryk for elevens kunnen,” lyder det fra den københavnske rektor.

Elever har kun fokus på karakteren

I Nordsjælland ligger Øregård Gymnasium,
og her overvejer de at gå endnu mere drastisk
til værks for at mindske det snyd, de er godt
trætte af.
Ż9LKDUWDOWRPDWDIVNDƽHNDUDNWHUHUQHL
det daglige, fordi vi gerne vil snyd til livs,”
siger vicerektor Birgitte Hansen og uddyber,
hvorfor hun tror, at fuskeriet er så populært:
”Eleverne går måske mere op i karakteren
end i, hvorvidt det er et ordentligt skriftligt
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elev, som jeg havde taget i snyd
LNNHHYQHUQHRJGHWƾQGHUGXMRRJV§KXUWLJW
ud af mundtligt. Men jeg kunne simpelthen
LNNHNQ¨NNHGHQPHGKYRUKXQƾNVLQHVWLOH
fra, om det var fra gamle elever, eller om
hun købte dem på nettet,” siger Sine Frimann, der derfor ikke kunne handle på pigens formodede snyderi.

Snyd koster lærerne tid

For både Sanne Wejse Lodberg og Sine Frimann gælder det, at snyderiet er en del af
deres hverdag.
”Mine elever har snydt med alt fra stile til
sågar oplæg, hvor de bare læser op fra nettet. Jeg har undervist i dansk både i 1.g og
2.g, og de snyder, lige meget hvor de er. På
andet år har de ligesom bare lært nogle
tricks, så de prøver i hvert fald på at skjule
det bedre end dem på første år,” fortæller
Sine Frimann, der endnu ikke har prøvet at
få opgaver tilbage fra en klasse, hvor ikke
mindst én har snydt. Det billede nikker
Sanne Wejse Lodberg, der også underviser
genkendende til.
i dansk, gen
Ż+YHUJDQJGHKDUDƿHYHUHWVWLOHV§HUGHU
Ż+YHUJDQ
WUHƾUHXGDIGHUKDUVQ\GW2JGHWHUMR
WUHƾUHXGD
så dem, jeg opdager,” siger hun og uddyber:
”En ande
anden ting ved snyd er jo, at vi lærere
bruger meget
meg tid på det. Vi søger på nettet

SURGXNWGHDƿHYHUHU3§GHQP§GHNDQPDQ
SURGXNWG
fo
forestille
orestille
l si
sig, at en elev er mere fristet til at
benytte sig af snyd for at få en bedre karakter i stedet for at sidde og svede sig igennem
nogett til et 4-tal,” fortæller Birgitte Hansen.
De to
er, som undersøgelsen viser,
D
t skoler
k
langtfra de eneste, der døjer med fuskere.
”Det gør undervisningen vanskeligere for
lærerne, da man ikke kan regne med det,
man får tilbage, og at grundlaget for undervisningsplanen er usikker,” forklarer Claus
Nielsen, der er formand for den faglige for-

Birgitte Hansen, vicerektor,
Øregård Gymnasium

Eleverne forstår ikke alvoren

Det er dog ikke altid, at eleverne er lige gode
til at skjule deres frie omgang med andres
arbejde, som da Sine Frimann opdagede, at
GHUYDUVQ\GLGHVWLOHKXQƾNWLOEDJHIUDWR
NODVVHUIRUGLƾUHDIVWLOHQHYDUQºMDJWLJWHQV
En tur på nettet viste, at indholdet var direkte
kopieret fra en anmelder-hjemmeside. Begge
gymnasielærere oplever, at eleverne ikke
forstår, hvorfor man ikke bare må tage andres
arbejde og bruge som sit eget, ligesom de
begge oplever, at nogle elever er ligeglade.
”Når jeg så tager dem i snyd, bliver de ikke
ƿRYH RYHU GHWŻ O\GHU GHW IUD 6DQQH :HMVH
Lodberg, der på et tidspunkt tog en pige til
side, der havde fusket med en opgave.

ening for dansklærere på de gymnasiale uddannelser. Han mener, at snyderiet har et
omfang, hvor man som lærer kan blive nødt
til at revurdere undervisningsformen.
”Eleverne er måske ikke på det niveau,
man som lærer troede, de var, og man kan
få et voldsomt chok som lærer ved for eksempel eksamenskaraktererne. Hvis man
vidste, hvor eleverne reelt var, ville man have
tilrettelagt undervisningen på en anden
måde,” siger Claus Nielsen.

Mangler digital dannelse

I første omgang venter Øregård Gymnasium
GRJ OLGW PHG IRU DOYRU DW DIVNDƽH NDUDNWHrerne i de daglige opgaver, men lancerer i
stedet to andre tiltag i år, der forhåbentlig
nedbringer snydekvoten. Det ene er et kursus
for alle 1.g’ere, hvor to gymnasielærere udefra holder oplæg for eleverne om alt, fra
hvordan man agerer på nettet, til hvordan
man citerer korrekt.
”Vi håber på med vores digitale dannel-

”Jeg fortalte hende, at jeg syntes, det var
ret alvorligt, det, hun havde foretaget, og at
hvis det havde været på universitetet, var
hun sikkert blevet smidt ud, hvortil hun bare
svarede: ”Jeg havde travlt, okay!”
Ifølge Sanne Wejse Lodberg er det en stor
frustration, at den gensidige respekt mellem
lærer og elev falder bort.
”Som underviser er det største problem,
at man gerne vil lære dem noget, og så pisser de på en ved at snyde,” forklarer hun.
Den følelse kender Sine Frimann også.
Hun mener desuden, at det er et dilemma,
fordi man som lærer gerne vil have et godt
forhold til sine elever, men samtidig føler
sig lidt som politimand, der render rundt
og tjekker. Hendes erfaringer med de såkaldte sporingsprogrammer er desuden, at
GHLNNHHUPHJHWPHUHHƽHNWLYHHQGHQVºJning på google, da de ikke kan gå på betalingssider.
”Det er jo noget, som alle taler om på lærerværelset, men som man ikke gør noget
ved. Det er svært, medmindre der kommer
et eller andet, hvor det bliver nemmere for
os at gå ind og tjekke,” siger hun og tilføjer:
”I starten som ny lærer tænkte jeg, at mine
søde og gode elever snyder da ikke. Men altså,
det gør de virkelig. Selvfølgelig gør de det. ”

seskursus, at eleverne får øjnene op for, hvad
man må, og hvad man ikke må,” siger Birgitte
Hansen. Som et andet tiltag har gymnasiet
besluttet, at lærerne skal omlægge mindst
15 procent af deres skriftlige elevtid. En tid,
der i stedet skal bruges på, at eleverne på
skolen laver nogle af deres opgaver, samtidig
med at underviseren er til stede.
”Det vil give læreren et indblik i, hvad
eleverne kan, og samtidig kommer eleverne
i gang med deres opgaver, og de lærer, at det
er en proces at arbejde med noget skriftligt,”
forklarer Birgitte Hansen.
På Ørestad Gymnasium er man også begyndt med planlagte skrivedage på gymnasiet, hvor eleverne skriver deres opgaver på
selve skolen.
”Det er sådan en vej, vi er begyndt at gå,
fordi det gør arbejdet meningsfuldt dels for
læreren, men det skaber også meget mere
læring for eleven, i stedet for at eleven aftenen før lige går ind på nettet og køber sig til
løsningen,” forklarer Allan Kjær Andersen.
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Vi håber på med
vores digitale dannelseskursus, at eleverne får øjnene
op for, hvad man må, og
KYDGPDQLNNHP§

RJ EUXJHU ƿHUH WLPHU S§ GHW KYLV PDQ KDU
en mistanke, for man skal jo kunne dokumentere snyd.”
Hvor Sanne Wejse Lodberg har valgt at
bruge egne penge for at få adgang til opgavebanker på nettet, har Sine Frimann indtil
nu valgt den mulighed fra, da hun mener,
at arbejdsgiveren som minimum så skal betale. Til gengæld ved hun også, at der er
opgaver, hun derved ikke fanger, da opgaverne på betalingshjemmesider ikke dukker
op via en googlesøgning.
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Flere snyder til eksamen
Smartphones og brugen af Google Translate er nogle af forklaringerne på, at
ƿHUHHOHYHUL§UEOHYWDJHWIRUDWVQ\GHWLOVWXGHQWHUHNVDPHQ0LQLVWHULHWIRU%ºUQ
og Undervisning varsler nye eksamensformer, og det bakkes op af skolerne.
TEKST: JOHAN RASMUSSEN

F

lere komplekse skriftlige eksamener
med fuld adgang til internettet kan
blive konsekvensen af, at et stigende
antal elever snyder til eksamen.
190 elever på de gymnasiale uddannelser har fået røde ører, efter at de er blevet mistænkt for at have snydt til årets
skriftlige eksamener, og antallet af snydesager har været støt stigende i de sidste år.
Ministeriet for Børn og Undervisning
mener, det er nødvendigt at ændre de
skriftlige eksamener for at forhindre mere
snyd, og skolerne bakker op om ideerne.
Flere elever har for eksempel oversat
en tekst på spansk ved hjælp af Google
Translate på deres smartphone eller via
en trådløs netforbindelse på deres bærbare
computer.
Fagkonsulent for romanske sprog i Ministeriet for Børn og Undervisning Lene
Kirk-Sørensen siger, at der i ministeriet
”bliver gjort tanker” om at ændre eksamensformen, så det bliver sværere at
snyde. Det kan for eksempel betyde, at

der ved den skriftlige prøve i spansk ikke
skal laves en direkte oversættelse.
”Man kunne forestille sig, at eleverne
laver en delprøve uden hjælpemidler og
derefter en mere kompleks prøve, hvor de
skal vise tekstforståelse, og hvor de har
fuld adgang til internettet. Man kunne
også forestille sig, at man tog skridtet fuldt
ud og gav adgang til alle hjælpemidler
under hele prøven. Det kan for eksempel
handle om, at de skal forklare nogle formuleringer i en tekst,” siger Lene KirkSørensen.
Ministeriet har været bevidst
b
om at lave
prøver, som Google Translate
Tra
ranslate har svært
ved at lave en korrek
korrekt
kt oversættelse af,
men det er svært at konkurrere
ko
onkurrere med den
teknologiske udvikling.
udviklin
ng.
”Google Translatee og andre oversættelsesprogrammer bli
bliver
iver hele tiden bedre,
og hvis vi laver en p
prøve, som programmerne ikke kan klar
klare,
re, så går der ikke lang
tid, før Google Translate
Tran
nslate er blevet så meget bedre,” siger Lene
Le Kirk-Sørensen.

Adgang til internettet
interrnettet

I en række gymn
gymnasiale
nasiale fag er der lavet
forsøg med digit
digitale
tale prøver med adgang
til internettet.
Undervisningskonsulent
Undervisnings
skonsulent Morten Aronsson Olsen fra M
Ministeriet for Børn og Undervisning fortæller,
fortæ
æller, at forsøget har fået
ƾQHHYDOXHULQJHURJRJV§LNDQ
ƾQHHYDOXHULQJH
HURJRJV§LNDQ
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Gymnasieskol
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J\PQDVLHUODGHHOHYHUDƿ¨JJHSUºYHUPHG
adgang til internettet i visse fag. Samtidig
viser erfaringerne, at i de fag, hvor der
har været adgang til internettet, har der
LNNHY¨UHWƿHUHVDJHUPHGVQ\G
”Det, at eksaminanderne må komme
på internettet ved prøver, skærper deres
opmærksomhed på, hvad de må og ikke
må, formoder vi,” siger Morten Aronsson
Olsen.
Et andet tiltag, som Ministeriet for Børn
og Undervisning arbejder hen imod, er
GLJLWDODƿHYHULQJDIVNULIWOLJHHNVDPHQVbesvarelser med systematisk plagiattjek,
som også vil gøre det nemmere at bekæmpe snyd.
Morten Aronsson Olsen vil ikke sætte
dato på tiltagene.
”Vi vil ikke have snyd, men vi vil sikre
os, at nye prøveformer fungerer, og de vil
komme med sædvanligt varsel,” siger han.

Hjælp fra onkel professor

På Greve Gymnasium har eleverne gået til
skriftlig eksamen i dansk, matematik og
samfundsfag med adgang til internettet.
”Det er komplekse eksamener, hvor du
må bruge internettet til at søge informaWLRQHU SHUVSHNWLYHUH RJ HNVHPSOLƾFHUH
Det er bare ikke tilladt at kommunikere
med andre – for eksempel sende opgaven
til din onkel, som er professor. Vi har ikke
mistænkt nogen for at snyde til eksamen

TEMA

Google Translate og
lignende programmer
har gjort det lettere
at snyde til eksamen.
Og givet tilsynsmyndighederne nye udfordringer.

så videre,” siger vicerektor Hanne JuulOlsen.
'H ƾUH HOHYHUV SU¨VWDWLRQ HU GRJ HNsempler på, at resultatet ikke nødvendigvis bliver bedre af at bruge ”urent trav”
– opgaverne blev ikke vurderet til mere
end karaktererne minus 3 og 00.
På Rybners Gymnasium vil eleverne
IUHPRYHUVHGHQOºIWHGHSHJHƾQJHUDQJ§ende snyd.
”Vi vil fremadrettet arbejde for at indskærpe alvoren omkring snyd i den daglige undervisning. Vi har nu fået skrevet
ind i studieordningsreglerne, at hvis der
er en alvorligt underbygget mistanke om
snyd ved eksamen, bliver eleven bortvist,”
siger Hanne Juul-Olsen.

Eksamenssnyd 2011
I forbindelse med de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser
i sommeren 2011 er der mistanke om, at 190 eksaminander har snydt.
I alt er der blevet aflagt cirka 150.000 prøver.
Sagerne handler om:
Cirka 25 procent: Brug af ikke-tilladte oversættelsesprogrammer.
Cirka 20 procent: Brug af internettet.
<bkdZ.)ikh\^gm3@^glb]b`ac·ei(bdd^&mbeeZ]mdhffngbdZmbhg!=^mdZg
for eksempel være sidemanden eller via computer eller lignende).
Cirka 5 procent: Andet.
Kilde: Eksamenskontoret i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning.
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med adgang til internettet,” siger tidligere
inspektor og nuværende lærer Sanne Yde
Schmidt, som har været ansvarlig for forsøget med internet til eksamen på Greve
Gymnasium.
Til gengæld blev to elever i 2010 taget
i at bruge Google Translate til eksamen i
spansk, og de kunne ikke fejre deres studentereksamen samtidig med deres kammerater.
Sanne Yde Schmidt mener også, at nye
eksamensformer er vejen frem.
”På Greve Gymnasium mener vi, at eksamensformer med fuld adgang til internettet afspejler fremtidens krav i uddannelse og på arbejdsmarkedet, og det vil
også påvirke undervisningen ved, at vi
bruger mere tid på at undervise i, hvordan
PDQVºJHUHƽHNWLYWRJVRUWHUHURJYXUGHrer i sit materiale.”
På Rybners Gymnasium, som både er
handelsgymnasium og alment gymnaVLXPEOHYƾUHKK[HOHYHUPLVW¨QNWIRUDW
have snydt til de skriftlige eksamener i
år. To af eleverne blev mistænkt for at
have brugt Google Translate i skriftlig
spansk, mens to andre formentlig havde
brugt dele af deres tidligere skriftlige opgaver i henholdsvis spansk og afsætning.
”Jeg kan ikke huske, at vi i min tid som
leder af hhx tidligere har haft elever, som
er blevet taget for at snyde ved skriftlig
eksamen, men jeg tror desværre, vi kommer til at se mere af det. Generelt snyder
elever mere til daglig – for eksempel ved
at bruge opgaver fra opgavecentralen og

Samtidig mener vicerektoren, at det er
på tide at tænke i nye eksamensformer for
at undgå snyd.
”Vi kan ikke lægge en hinde uden om
skolen for at undgå, at eleverne går på internettet. En idé kunne være, at eleverne
skulle forsvare den skriftlige opgave mundtligt, så de var nødt til at forklare, for eksempel hvorfor de har brugt en bestemt
vending,” siger hun.
Eleverne på Svendborg Gymnasium får
i klare vendinger at vide, at skolen ser meget alvorligt på snyd.
”Vi gør meget ud af at fortælle dem, at
vi ikke accepterer snyd – vi giver den hele
armen og appellerer til deres moral, og vi
fortæller dem, at vi tjekker, om de snyder.
Vi tror dog det bedste om vores elever,”
siger rektor Jesper Vildbrad.
I Svendborg har de dog også kun én gang
haft mistanke om, at en elev havde snydt,
men det viste sig at være falsk alarm.
Alligevel mener rektoren også, at det er
en god idé at lave nye eksamensformer. På
Svendborg Gymnasium har eleverne også
været med i forsøget med digital eksamen
med adgang til internettet, og Jesper Vildbrad ser gerne, at den eksamensform bliver
mere udbredt.
”Det er en eksamensform, som passer til
samfundet, de unge er en del af. Den form
kan så eventuelt suppleres med test med
blyant og papir,” siger Jesper Vildbrad.
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Staten tøver
med løsning
på gymnasiesnyd
Udkastet til et statsligt system, der kan spore gymnasieelevers snydeopgaver, er udarbejdet. Men efter tre år
mangler pengene stadig at blive bevilliget, hvis plagiatkontrollen skal blive til noget.
TEKST: CECILIE HOLM OG SUSANNE BADEN
Gymnasieskolen ſ #17 ſ 2011
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I

eUndervisningsministeriet ligger der en
500-siders rapport klar med løsningen
på, hvordan man kan komme fuskeri
med de daglige opgaver til livs rundt
om på landets gymnasier. Noget, der blev
sat i værk tilbage i 2009, da daværende
undervisningsminister Bertel Haarder (V)
i Jyllands-Posten meldte ud, at han var
parat til at indføre et statsligt system til
at afsløre plagiering ude på gymnasierne.
”Hvis nogen vil have, at ministeriet
DQVNDƽHU VLJ V§GDQ HW SURJUDP HU GHW
ikke noget problem. Det har vi nemt råd
til,” lød det fra Bertel Haarder 3. november 2009.
”Vi har sådan set beskrevet systemet,
sådan som vi gerne vil have det, og hvad
det er for nogle krav, det skal opfylde,”
forklarer Søren Wagner, der er undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet, om det statslige antiplagieringsprogram. I første omgang er systemet tænkt
til eksamenssituationer, hvor der vil blive
kørt en plagiatkontrol, når alle landets
J\PQDVLHHOHYHU DƿHYHUHU GHUHV RSJDYHU
digitalt.
”Men i det øjeblik man har systemet,
er det jo oplagt at stille det til rådighed
for institutionerne i forbindelse med det
daglige arbejde. Man vil dermed meget
hurtigt få opbygget en stor bank over opgaver, og så går der ikke lang tid, før man
overhaler for eksempel Studieportalen.
dk,” fortæller Søren Wagner.
Netop fordi Gymnasieskolens undersøgelse viser, at hver anden rektor ser snyd

som et stigende problem på grund af de
teknologiske muligheder, er der behov for
at have et elektronisk modsvar, der sporer
opgavesnyderiet, forklarer ministeriets
undervisningskonsulent.
”Det er bestemt noget, der er efterspurgt, hvilket man jo også kan se ved,
at så mange skoler abonnerer på det svenske antiplagieringsprogram URKUND. Man
har jo indset, at man er nødt til at gøre et
eller andet for at få snyderiet stoppet.”
Alligevel er planerne om det statslige
sporingsprogram endnu kun ord i et dokument. Her tre år efter ministerens udmelding om, at der skulle ske noget på
området, mangler der nemlig fortsat penge
til at virkeliggøre projektet.
”Det har trukket en lille smule ud med
at få bevilget midlerne, men vi har stadig
håb om, at vi kan have noget kørende i
2012, og ellers bliver det maj 2013,” siger
Søren Wagner.
Han forklarer, at der tidligere har været
nogle tilkendegivelser om, at man ønsker
DW ƾQGH PLGOHUQH WLO SURMHNWHW L )LQDQVministeriets pengepulje. Men ifølge unGHUYLVQLQJVNRQVXOHQWHQHUƾQDQVLHULQJHQ
endnu ikke på plads, fordi der har været
en politisk ustabil situation op til folketingsvalget. Om planerne til et statsligt
sporingsprogram skal føres ud i livet, er
derfor op til de nyvalgte politikere.
”Indtil nu er der ikke noget, der taler
imod, at vi på et eller andet tidspunkt får
bevillingen til at lave det her,” lyder det
dog fra en optimistisk Søren Wagner.

Sådan har vi gjort
Vi spurgte rektorerne
I maj og juni 2011 ringede vi til
71 gymnasieskoler. Ledelserne
blev spurgt:
¡Drkn`]jklb]ppanElnk^haiap
med snyd?
Ud af 65 betegner de 38 snyd
som et aktuelt problem. Heraf
24, der betegner det som et
stigende problem, eller at de
kun fanger toppen af dem, der
snyder (6 ledere ønskede ikke
at svare på spørgsmålet).
¡Drkn`]jdj`pananE`ap(dreo
en elev bliver taget i snyd?
Vi spurgte eleverne
Det gav 904 besvarelser fra 3.gelever fordelt over hele landet,
da der blev spurgt ind til snyd.
De blev blandt andet spurgt om:
¡D]n`qljkcappe`olqjgpe
løbet af din gymnasietid afleveret en opgave som din egen,
men som du ikke selv havde
lavet?
+0ikh\^gmloZk^]^cZ'
¡D]n`qeh»^ap]b`ejcuij]oeetid afleveret en opgave som
din egen, hvor du har anvendt
DELE af andres opgaver, som
du havde hentet fra en opgavebank?
.)ikh\^gmloZk^]^cZ'
¡Drknbknr]hcpa`q]poju`a;
¡Dreo`qd]n^ajuppapajahhan
flere opgavebanker på nettet,
hvilke(n) af følgende har det
så været?

Undersøgelsen af elevernes
snyderi er blevet til som del af
et speciale på journalistuddannelsen på Roskilde Universitet.

DINNA BALLING
Uddannelsesleder på
Viby Gymnasium og en
af hovedkræfterne bag
Akademiet for Talentfulde Unge - Region Midt.
Underviser i matematik og
har lavet en ph.d.-afhandling i gymnasiepædagogik
på Syddansk Universitet.

Jante er gået på pension i Jylland
Akademiet for Talentfulde Unge – Region Midt åbner på Viby Gymnasium i
Aarhus efter nytår. Uddannelsesleder Dinna Balling mener, at tiden er moden,
fordi det er blevet acceptabelt at snakke om, at alle ikke kan det samme.

Hvor talentfuld skal man være for at komme på
akademiet?
For det første skal man selv ville det – derefter skal den
enkelte skole indstille den unge. Vi vil kigge på karakWHUHUQHRJGHVNDOOLJJHS§HOOHULGHƿHVWHIDJ9L
går ikke efter de elever, som er særligt dygtige i et enkelt
fag – eleverne skal være godt med i alle fag. Der sidder
nok en eller to egnede i hver klasse, men nogle kaster
sig over frivilligt arbejde, og andre bruger deres energi
på sport, så vi regner ikke med, at alle egnede vil søge
ind hos os. Vi forventer at optage 75 elever.

Hvorfor gør I det nu?
Tiden er moden. Jante er gået på pension, og det er mere
acceptabelt at snakke om, at alle ikke kan det samme.
Jeg tror også, det er blevet mere okay blandt eleverne at
Y¨UHƿLWWLJLGDJHQGGHWYDUWLGOLJHUH'HUHUHWDNDGHPL
for talentfulde unge i København, og nu rykker ideen
også vestpå.
Er akademiet også noget, Viby Gymnasium laver for
DWWLOWU¨NNHƿHUHHOHYHURJWDNVDPHWHUSHQJH"
Nej, det bliver ikke nogen overskudsforretning. Det er
et fælles regionalt projekt for 32 af regionens gymnasieskoler, og det er af praktiske årsager, at det skal ligge
på Viby Gymnasium. Nogle gange skal forelæsningerne
foregå på Aarhus Universitet, og så er der også storbyeffekten i Aarhus. Det er dog klart, at det bliver nemmere
at løfte det lokale talentarbejde på Viby Gymnasium
blandt lærere og elever, når akademiet begynder efter
nytår.
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Hvorfor skal de dygtige elever have et ekstra tilbud?
Undervisningen i gymnasiet passer godt til cirka 75
procent af eleverne, og jeg mener, vi også er blevet gode
til at lave tilbud som lektiecafeer til de elever, som har
svært ved at følge med. Men der sidder nogle få, som

ikke bliver udfordret, og det er et samfundsmæssigt spild.
0HGGHQƾQDQVLHOOHNULVHYLKDUVDPWLGLJPHGDW.LQD
buldrer frem, er der fare for, at Danmark ender som et
museumsland, hvor man kan se, hvad vi var gode til
engang. Derfor er det i samfundets interesse, at vi løfter
elever med et særligt talent. Om de elever så senere opƾQGHUHQV¨UOLJGLPVHOOHUEOLYHUJRGHIRUIDWWHUHP§WLGHQ
vise. Samtidig tror vi også, at det, de lærer på akademiet,
vil smitte af på de andre elever, når de kommer tilbage
i deres almindelige klasser, og de andre elever oplever,
at der er noget at stræbe efter.

TEKST: JOHAN RASMUSSEN

Hvorfor vil I samle regionens talentfulde unge?
De unge skal blive ved med at gå på deres normale
gymnasium, og så skal de, når de har fri, køre til Viby
Gymnasium cirka fem gange i hvert semester, hvor de
skal møde forskere fra universitetsverdenen og forskningsmedarbejdere fra virksomheder. Forskerne skal
holde workshopper og oplæg, som kan udfordre de unge
talenter. Der er behov for det, fordi der er nogle få unge,
som er svære at udfordre i den almindelige undervisning.
Det betyder, at nogle sidder og halvsover, andre går på
Facebook eller laver lektier til andre fag, og derfor vil
vi lave et tilbud, så de også skal stå på tæer for at følge
med.

25

GL MENER

Nyansatte skal have pædagogikum!

D
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ygtige gymnasielærere skaber dygtige studenter og
hf’ere! Sådan er det. Det viste blandt andet elevtilfredshedsundersøgelsen, som blev bragt i sidste nummer af Gymnasieskolen.
Gymnasielærerjobbet er et særligt vidensarbejde, som ikke
kan løses af hvem som helst. Den professionelle lærer har
ud over sin faglige kandidatuddannelse en særlig overbygningsuddannelse som underviser, også kaldet pædagogikum.
Det er kombinationen af høj faglighed og pædagogisk og
didaktisk indsigt, der ruster gymnasielæreren til at skabe de
dygtige studenter og hf’ere.
Alligevel kan der gå år, før nyansatte får den pædagogiske
uddannelse. For nylig kunne man i medierne se overskrifter
som ”Ufærdige gymnasielærere uddanner dine børn”. Det er
ikke helt sandt, for lærerne har den faglige kompetence, men
det er heller ikke helt forkert, for over halvdelen af nye fastansatte får ikke pædagogikum i det første ansættelsesår.
år. Og
når man dertil lægger, at mange skoler ikke overholderr regOHUQH RJ ODYHU HW HOOHU ƿHUH ŻSUºYH§UŻ LQGHQ IDVWDQV¨WWHOVH
WWHOVH
PHGYLNDUDQV¨WWHOVHUV§NDQGHUIDNWLVNJ§RSWLOƾUH§UIºU
§UIºU
læreren har den uddannelsesmæssige baggrund på plads.
Det er helt uacceptabelt. At Undervisningsministeriets repræepræsentant i Gymnasieskolen
kolen
nummer 15 kan nøjess med
at kalde så eklatante regelGymnasiebrud for ”bekymrende”
de” og
lærerjobbet er et
afviser at håndhæve
ve bekendtgørelsens klare regler,
særligt videnser ganske enkelt chokehokearbejde, som ikke rende. Derfor vil jegg tage
kan løses af hvem denne sag op på mit første
møde med børne- og underVRPKHOVW
visningsminister Christine
ristine
Antorini.
Jeg vil også over for børne- og undervisningsministeren
steren
og regeringen advokere for, at der kommer et særskiltt taxameter for pædagogikumkandidater, så skolerne tilskyndes
yndes
til at få nye lærere i pædagogikum, og så nogle skoler
er ikke
lukrerer på, at andre skoler påtager sig uddannelsesopgaven.
gaven.
Pengene skal følge kandidaten!
Og pædagogikumuddannelsen skal leve op til lærernes
rernes
behov. Teoretisk pædagogikum (TP) skal tage udgangspunkt
spunkt
i kandidaternes erfaringer fra skolerne, således at teori
eori og
praksis hænger sammen. TP bør genoverveje tilrettelæggelæggelsen af uddannelsen, så det tager højde for alle skoleformer.
former.
Skolerne SKAL fra starten udarbejde en uddannelsesplan,
esplan,
som medregner teamarbejde, lektiecafé, vejledning aff elever
i større skriftlige opgaver etcetera i kandidatens egenundernundervisning. Kandidaterne bør ikke have overarbejde, ligesom
igesom
deres timer på kurser med videre normalt bør vikardækkes.
ækkes.

Kan det undtagelsesvis ikke lade sig gøre at påbegynde
pædagogikum i første ansættelsesår, er det nødvendigt, at
der etableres en mentorordning, så den nye lærer det første
år følges af en erfaren kollega og tilbydes kurser for nyanVDWWHVRPGHWKHOGLJYLVRJV§VNHUS§ƿHUHVNROHU
Uanset om den nyansatte begynder i pædagogikum eller
er vikar, så giv de nyansatte nogle opgaver, der matcher den
tid, de har. Begynd for eksempel med C-niveauer. Stil ordentligt undervisningsmateriale til rådighed for de nye. Sørg for
at indregne alle opgaver fra begyndelsen af skoleåret. Nyansatte bør i videst muligt omfang undtages for aktiviteter,
der giver ekstra store belastninger i korte perioder. Men først
og sidst: Nyansatte SKAL have pædagogikum!
Se alle GL’s anbefalinger om
pædagogikum på www.gl.org.

*RUP/HVFKO\
GL’s formand

Kør bil med LB

Har du styr på din bilforsikring?
Du kan her se priseksempler på en bilforsikring i LB, hvis du er elitebilist og bor i
postnumrene 6040, 7900, 8300 og 9240. Prisen dækker over en helårlig betaling
med en selvrisiko på 5.420 kr. i 2011:

Skoda Fabia 1,4
årlig pris = 3.356 kr.

Kia Cee’d 1,6 diesel
årlig pris = 3.609 kr.

Toyota Aygo 1,0
årlig pris = 3.119 kr.

Mazda 2 1,2
årlig pris = 3.356 kr.

En bilforsikring hos LB giver dig klare fordele:
Forsikringen stiger ikke i pris efter skader
Du bliver allerede elitebilist efter fem års
skadefri kørsel
Tilvalg: Billig vejhjælp og friskadedækning

Aldersrabat: Kaskoprisen
reduceres med 6, 15 og 20%
når din bil er fyldt 5, 10 og
15 år.

Du skal tegne LB’s attraktive Indboforsikring, for at kunne tegne den billige bilforsikring.
Læs mere på www.lb.dk

·

Tlf.: 33 11 77 55
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TEKST: MORTEN JEST  FOTO: JASPER CARLBERG

”Suit-up”-dag på Nærum Gymnasium.
Velklædte gymnasieelever fanget i et
afslappet øjeblik.

Gymnasieskolen ſ #17 ſ 2011

29

SUCCESBANDE

har slået bandemiljøet ud
7HDP6XFFHVVWDUWHGHVRPHWOLOOHSURMHNWGHUYLOOHKM¨OSHLQGYDQGUHUXQJH
WLOVXFFHV,GDJW¨OOHUIRUHQLQJHQPLQGVWPHGOHPPHUGHUI§UEHGUH
karakterer, har fået fritidsjob og er kommet videre i uddannelse, efter at de
har mødt anerkendelse og tro på egne evner.

TEKSTOG FOTO: ELSE MARIE ANDERSEN
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andestemningen i Vejle er vendt. I dag er det in
at være dygtig blandt unge. Med positive rollemodeller og anerkendelse er det lykkedes for en
gruppe unge projektmagere at få etableret en
modkultur til bandemiljøets ”taberkultur”. Resultat: Ikke
færre end syv af foreningens unge er startet på universitetet her efter sommerferien. Og op mod 30 er startet på
gymnasiet.
Sådan lyder nogle af de resultater, som foreningen Team
Succes har opnået på mindre end tre år i Vejle.
”Vi giver de unge et positivt og anerkendende miljø.
Det er et rent menneskeligt behov at blive anerkendt. Når
et medlem får en god karakter, er der måske en, der hører
det, og så går en kæde i gang, hvor alle sender en sms
med: ’Godt gået’. ’Tillykke’,” fortæller Mahmoud Saied,
næstformand i Team Succes.

Han var selv på vej ud på den kriminelle løbebane i
starten af gymnasietiden på Rosborg Gymnasium i Vejle,
PHQ ƾN VRP HW DI IRUHQLQJHQV IºUVWH PHGOHPPHU KXUWLJW
YHQGWVNXGHQ,GDJHUKDQƿ\WWHWWLO2GHQVHKYRUKDQHU
i gang med at etablere en ny lokalafdeling af foreningen.
Målet er at få etableret 10 nye afdelinger inden år 2018.
Foreløbig er nye afdelinger på vej i Holbæk, København,
Fredensborg, Horsens og Aarhus.

”Team” – et modsvar til ”bander”

Ideen til Team Succes starter tilbage i 2007, hvor seks
Q\GDQVNHXQJHŴƾUHIUDIRONHVNROHQHQJ\PQDVLHHOHYRJ
en nyuddannet ung økonom – starter et lille projekt i
Vejle. Sammen sætter de sig for at skabe en modkultur til
de spirende bandemiljøer: Team Succes kalder de sig, for
de vil hjælpe unge til succes i samfundet. De samarbejder

Mange af mine
venner fra dengang
sidder i dag i fængsel
eller har udstået en
dom. Jeg var endt
samme sted uden
Team Succes.
Mahmoud Saied,
næstformand i Team Succes

Team Succes er som forening
et eksempel på, at frivilligt
foreningsarbejde kan professionaliseres og struktureres
som en privat virksomhed. Til
inspiration for andre projekter
beskriver bogen Team Succes’
metode og vej fra projekt til
professionel forening.

tæt med nydanske forældre og med de lokale uddannelsesinstitutioner i Vejle, men det er især, da Integrationsministeriet tildeler Team Succes integrationsprisen i 2009,
at foreningens arbejde tager fart. Prisen skaber respekt
og anerkendelse.
”For at opnå succes i samfundet er man nødt til at have
en uddannelse. Selv har jeg aldrig kunnet få lektiehjælp
fra mine forældre, så det er en god hjælp, Team Succes
giver sine medlemmer. Vores støtte handler ikke om integrationshjælp, men om at afhjælpe et socialt problem,”
konstaterer Mahmoud Saied.

/HNWLHKM¨OSRJNRQƿLNWK§QGWHULQJ

Foreningen tager netop udgangspunkt i de unges behov.
I starten satser de derfor på at hjælpe unge med at udvikle
sig fagligt og personligt, og så kan man få hjælp til at

søge fritidsjob. Sidenhen er også sundhedsaktiviteter med
støtte fra Bikubenfonden blevet føjet til foreningens aktiviteter.
Den faglige støtte indebærer blandt andet, at unge kan
få hjælp til lektier og eksamenstræning. Som enhver anden
privat virksomhed fører foreningen statistik over de opnåede resultater på de unges karakterblade. Alene det

Fra bølle til lægestuderende
Ż-HJKDUHJHQWOLJDOWLGY¨UHWHQJRGGUHQJ0HQLJYDUMHJEHJ\QGWDWIRUVºPPH
skolen. Fagligt faldt jeg bagud, for jeg havde fået de forkerte venner. Faktisk var
jeg tæt på at blive smidt ud af gymnasiet. Men så kom jeg tilfældigvis i kontakt
PHG7HDP6XFFHVŸOHGHU)RX]LGHUƾNPLJS§DQGUHWDQNHUŻ

0DKPRXG6DLHGHUIºGWDISDO¨VWLQHQVLVNHƿ\JWQLQJHL
Libanon og kommer til Danmark med sine forældre i en
alder af 10 måneder. Hans far ernærer sig som mekaniker
i Vejle, hvor Mahmoud vokser op som den ældste af fem
søskende. Igennem opvæksten har han fået god støtte af
sine forældre, men i ungdomsårene tæller deres ord ikke
længere med samme vægt.
Ż-HJKDYGHNODUHWPLJULJWLJJRGWLIRONHVNROHQƾNL
gennemsnit i 9. klasse, men min familie satte mange re-
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ådan fortæller 22-årige Mahmoud Saied, der for
længst er blevet student. Endda med så gode
resultater, at han nu læser til læge på 4. semester
på Syddansk Universitet i Odense.
Fremtidsløberen var ellers rullet ud med kurs mod spjælGHWPHQHUKDQVHOY,IRONHVNROHQJ§UGHWƾQWPHQGDKDQ
starter i 1.g, får han de forkerte venner, der laver masser
af ”skarnstreger”, som han siger. Takket være Team Succes
Q§U0DKPRXGDWVWRSSHLQGHQVWUDƽHDWWHVWHQI§USOHWWHU
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For at opnå succes
i samfundet er
man nødt til at have
HQXGGDQQHOVH
Mahmoud Saied,
næstformand i Team Succes

første år steg folkeskoleelevernes gennemsnitskarakter fra
5,4 til 6,9. Gymnasieeleverne har hævet deres gennemsnit
fra 6,11 til 6,67.
Den personlige støtte går blandt andet ud på, at medlemmerne det første års tid forpligter sig til at møde op en
gang om ugen for at deltage i kurser i personlig udvikling.
Kurserne giver de unge forskellige kommunikative værktøjer, som de kan bruge resten af livet, for eksempel lærer
GHRPDNWLYO\WQLQJWHDPEXLOGLQJNRQƿLNWK§QGWHULQJRJ
om vigtigheden af at holde aftaler.
Efter et års arbejde med personlig udvikling er de unge
klar til selv at hjælpe andre unge, og det forpligter man
sig til som medlem. Men foreningens indhold er ikke kun
SOLJWHU'HXQJHKDURJV§Y¨UHWS§ƿHUHVWXGLHWXUHWLO3Dris, Vesterhavet og Norge. Foruden støtte fra Integrationsministeriet og Egmont Fonden har foreningen med støtte
fra Bikubenfonden fået mulighed for at tilbyde en række
sundheds- og sociale aktiviteter, der er med til at opbygge
succesbandens modkultur til det tidligere bandemiljø i
9HMOH6HQHVWKDUHQƿRNGUHQJHIRUHNVHPSHOOºEHWPDUDton sammen.

striktioner i min barndom – egentlig for mit eget bedste.
Det var ting, jeg ikke måtte, og folk, jeg ikke måtte gå
med. Det ville jeg gøre op med. Da jeg kom i 1.g, skulle
jeg eksperimentere med det hele. Problemet var, at jeg
eksperimenterede med det forkerte,” smiler Mahmoud
Saied.
Ved et tilfælde møder han Fouzi Abdelrazik, der fortæller, at han opsøger unge, der vil være med til at opstarte
Team Succes. Han vil – sammen med et par venner – skabe
en modbølge til bandemiljøet i form af en bande, hvor
målet er at opnå succes i samfundet.
”Jeg lytter ikke til ham med det samme, men vi aftaler
at mødes igen,” fortæller Mahmoud Saied, der mærker, at
Fouzi er oprigtigt interesseret i at hjælpe ham.

Med politiet i hælene
Gymnasieskolen ſ #17 ſ 2011
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Mahmoud husker tydeligt den dag, han skal mødes med
Fouzi. Siddende på en scooter med en kammerat bagpå
er han på vej, da han opdager politiet. I stedet for at stoppe
drøner de videre – forbi Fouzi, der står på fortovet. Det er
ulovligt at sidde to på scooteren, så de to bøller fortsætter

6XFFHVEDQGHQRSNU¨YHUNRQWLQJHQW

Team Succes er stadig i gang med at optage nye medlemmer efter skolestart i år, men 112 unge er allerede så
dedikerede til foreningen, at de betaler 250 kroner i kontingent hver måned for at være med i succesbanden. Målgruppen for medlemskredsen i Team Succes er 13-25-årige
– både piger og drenge.
”Vi har faktisk adskillige støtter, der er ældre end 25
år, og som betaler os 500 kroner om måneden, fordi de
synes, vi gør en stor indsats. Det betyder, at vi har etableret fripladser til familier med en dårlig økonomi. Men
de er nu ikke blevet taget i brug endnu. 250 kroner kan
virke som mange penge, men det svarer jo faktisk kun til
5 kebabruller,” siger Mahmoud Saied med et smil. De
hjælper med alt fra ansøgninger til sekretariatsarbejde,
IUD DW ODYH ƾOP RP IRUHQLQJHQ WLO DW DUUDQJHUH NXUVHU IRU
medlemmerne.
”De forskellige arbejdsopgaver styrker ikke kun foreningen. De styrker også os unge og giver os de kompetencer,
som vi ikke kan få andre steder,” konstaterer Mahmoud
Saied, der selv skal stå i spidsen for oprettelsen af Odenseafdelingen.
Hele foreningens koncept – fra projekt til forening med
frivillig arbejdskraft – er for nylig udkommet i en bog, der
hedder ”Team Succes – inspiration til dit projekt”.

med fuld fart for at undgå bøde, og mødet går i vasken.
Men Fouzi bliver ved med at ringe og virker oprigtigt interesseret i Mahmouds venskab.
”Jeg kommer fagligt så langt bagud i gymnasiet, at jeg
beslutter mig for at droppe ud af gymnasiet og starte efter
sommerferien på hf, for det går op for mig, at jeg ikke kan
blive ved med at leve mit liv på den måde, jeg gør. Men
V§HUGHWDWMHJHIWHUPHJHQUHƿHNVLRQNRPPHUS§DQGUH
tanker. En nat ringer jeg til Fouzi og siger: ’Jeg har besluttet mig for at blive i gymnasiet og kæmpe mig igennem’.”
Som sagt så gjort. I dag er Mahmoud Saied formand for
Odense-afdelingen af Team Succes, der er godkendt som
folkeoplysningsforening af Odense Kommune. Hans kursskifte har allerede haft stor betydning for hans mindre
søskende.
”Hvis det var gået galt for mig, var det også gået galt
for mine søskende, og de klarer sig langt bedre nu. For
eksempel tager den yngste af mine brødre skolen meget
mere seriøst nu, fordi jeg har ændret holdning,” fortæller
Mahmoud Saied.
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DET TAGER TID
AT ÆNDRE EN
SKOLEKULTUR
Men det er ikke umuligt. På Randers HF & VUC har lærere,
ledelse og kursister sammen med forskere fra SDU i mere end
halvandet år deltaget i det pædagogiske udviklingsprojekt FAG:
Fremmøde, Aktivitet og Gennemførelse.

TEKST: KIRSTEN WEISS
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gentlig var kursisterne forbavsende ærlige. Direkte
adspurgt, efter en noget træg start på kemitimen,
rakte stort set alle hånden op og gik til bekendelse: De havde ikke læst dagens lektie.
Ud på gangen røg de. Vel at mærke med bogen i hånden
og besked på at læse lektien derude. Imens underviste
hf-lærer Mette Holm Mogensen i klassen de fem kursister,
der havde forberedt sig hjemmefra.
En ideel undervisningssituation? Nej. Genkendelig? Ja.
For lektielæsning, eller rettere sagt manglen på samme,
er et problem. Og derfor var ”lektier og forberedelse” et af
GHƾUHWHPDHUVRP5DQGHUV+) 98&VDWWHV¨UOLJWIRNXV
på i deres pædagogiske udviklingsprojekt FAG: Fremmøde,
Aktivitet og Gennemførelse.
”Naturligvis er det ikke i længden en løsning at sende
kursister ud på gangen og læse lektier. Og den ene gang,
jeg gjorde det, var det et eksperiment. På den her måde
I§UGHLGHWPLQGVWHO¨VWGDJHQVWHNVWRJMHJWURUGHƿHVWH
lærere kender til overvejelsen: Skal man undervise, som
om alle har læst, velvidende, at det har de ikke, eller undervise på et niveau, der taler ned til dem, der faktisk har
læst lektier,” siger Mette Holm Mogensen.
Sammen med sine kolleger på Randers HF & VUC og
forskere fra Syddansk Universitet har hun igennem mere
end halvandet år arbejdet med det pædagogiske udviklingsprojekt, der som overordnet mål har at fremme kursisternes faglige og sociale dannelse. Og herigennem sikre
en højere gennemførelsesprocent.

Aktioner

FAG-projektet er et aktionsforskningsprojekt, hvor forskere
og lærere gennem konkrete aktioner udvikler nye bud på,
hvordan god undervisning kan se ud. Forskningsprojektet
vil ikke kun analysere, forstå og forklare, men også pro-

ducere den viden, der direkte kan bruges til at skabe
IRUEHGULQJHURJLSURMHNWHWKDUƾUHWHPDHUY¨UHWLIRNXV
klasserumskultur og -ledelse, læringssamarbejde, tavlebrug
og noter samt lektier og forberedelse.
Den korte konklusion på projektet, der afsluttes i dette
efterår, er, at det er muligt at ændre kulturer, men at det
kræver ihærdige tværfaglige indsatser. Og tid. Det oplevede
RJV§6Rƽ\/DQJEDOOH/ºYVFKDOOGHUXQGHUYLVHULGDQVNRJ
var en del af aktionen tavlebrug og noter.
”Fastholder vi fokus, sker der
forandringer, men som lærer
Vi skal holde
kræver det af dig, at du hele
tiden arbejder med kursisternes
op med at tro, at man
studieteknik. Aktivitetsnikan hælde viden på
veauet og i forlængelse heraf
kursisterne, ved at de
forhåbentlig også indlæringen
VNULYHUDIIUDWDYOHQ
er blevet højere, efter at vi for
eksempel har arbejdet med at
Vi er nødt til at give
gå til tavlen og ”fylde modeller
dem konkrete praktiske
ud”. Men studieteknik skal løredskaber til deres
bende integreres i selve underO¨ULQJVSURMHNW
visningen. Vi skal holde op med
at tro, at man kan hælde viden
Soffy Langballe Løvschall,
på kursisterne, ved at de skriver
dansklærer
af fra tavlen. Vi er nødt til at
give kursisterne konkrete praktiske redskaber til deres
O¨ULQJVSURMHNWŻVLJHU6Rƽ\/DQJEDOOH/ºYVFKDOO
I projektet, der blandt andet inkluderer interview med
80 elever og forskernes observationer, bemærkede hun,
at eleverne på én gang så tavlen som Gud – og samtidig
gik glip af meget læring, fordi deres opmærksomhed lå på
at nå at skrive tavleordene af. Hertil kom, at eleverne havde
HQGLƽXVRSIDWWHOVHDIKYDGJRGQRWHWHNQLNYDU2JKYDG
man overhovedet skulle bruge noter til.

NED I
MASKINRUMMET

”Derfor har vi arbejdet med forskellige former for noteteknik og forståelse for, at det også er gennem notetagning,
man konstruerer sin viden. Jeg har elever, der har ændret
notestrategi, men er også som lærer blevet meget mere
opmærksom på, hvor svært det er for dem både at lytte
RJVNULYHS§«QJDQJŻVLJHU6Rƽ\/DQJEDOOH/ºYVFKDOO

Systematik

Støtte

”Adspredelse, uro og larm i timen kan ofte henføres direkte
til, at mange kursister ikke har læst lektier. Men det kom
bag på os, hvor stor betydning det sociale har, i forhold
til om man får læst lektier eller ej. Man er nødt til – ikke
at holde op med at give lektier for – men at give meget
mere støtte til de kursister, der har svært ved at få lavet
lektier,” siger Michael Paulsen.
Han mener, at man relativt let vil kunne overføre alle
aktioner og erfaringer fra FAG-projektet til stx, hhx og htx,
vel vidende at kursisterne her også i dag er en broget skare,
og at også lærerne her har behov for at arbejde med både
den enkelte kursist og med klassekulturer. Og så er det
en fuldstændig klar erfaring fra projektet, at den organisatoriske og ledelsesmæssige opbakning er meget vigtig.
”De initiativer, der blev til noget, var dem, alle ville.
Det nytter ikke noget at tro, at lærerne alene kan ændre
en skolekultur. Ledelsen skal bakke op, for vil man ændre
eller udvikle en skolekultur, er man nødt til at forholde
sig til, at den går på tværs og vedrører alle. ”
Hent rapporten om FAG på www.randers-hf-vuc.dk/konference. Her ligger også andet materiale om projektet.
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Også kemilærer Mette Holm Mogensen har erfaret, at der
skal en ret systematisk tilgang til, hvis man vedvarende
ønsker at ændre indgroede kulturer.
”Problemet i et fag som kemi er, at vi er enormt stoftrængte. Bruger man tid på at samle op på dem, der ikke
har læst lektier, og som regel er det jo dem, der har mest
brug for at læse dem, når vi ikke pensum. Jeg valgte, efter
ƿHUH IRUVºJ S§ DW ¨QGUH OHNWLHNXOWXUHQ KHOW V\VWHPDWLVN
at tage fat om den skriftlige lektie og arbejder i dag på
den måde, at jeg hurtigt efter et eksperiment lægger en
dobbelttime med den teori, der er relevant for eksperimentet. På den måde ”tvinger” jeg dem til at læse lektier.
'HUHIWHU VNULYHU GH GHUHV UDSSRUWHU 2J MHJ I§U L GDJ ƿHUH
og bedre rapporter end tidligere,” siger Mette Holm Mogensen.
%§GHKXQRJNROOHJDHQ6Rƽ\/DQJEDOOH/ºYVFKDOOIUHPhæver de mange diskussioner på tværs af lærergruppen
som en af de helt store gevinster i projektet. Konkret har
mange af lærerne fået mod på at eksperimentere med nye
undervisningsformer, og som direkte udløber af erfaringerne med for eksempel lektielæsning er skolens studieværksted styrket og har fået øget bemandingen.
Skolens lærere besluttede på et tidspunkt i projektet at
samle deres mest brugbare erfaringer og dele dem med
andre lærere og skoleledere. Erfaringerne kan læses i ”Fagspættebogen”, der fra slutningen af november er tilgængelig i både fast bogform og på skolens hjemmeside.

TEKST: KIRSTEN WEISS

”D

et, der har overrasket os mest, er, hvor
langt man kan nå med aktioner. Når man
kommer helt ned i maskinrummet, kommer man også tættere på problemstillingerne og får en meget større variationsbredde i eksperimenterne.”
Sådan siger Michael Paulsen, lektor i pædagogik og
SKG YHG ,QVWLWXW IRU )LORVRƾ 3¨GDJRJLN RJ 5HOLJLRQVstudier ved Syddansk Universitet, der sammen med kollegaen Steen Beck er forskerne bag aktionsforskningsprojektet FAG.
I forhold til de konkrete aktioner, forskerne tilrettelagde
sammen med lærerne på Rander HF & VUC, peger Michael
Paulsen på især to øjenåbnere: Hvor svært det er at ændre
kursisternes læringsstrategier. Og hvor stor betydning
kursisterne sociale vilkår har på blandt andet lektielæsningen.
”Har en kursist besluttet sig for, at ’jeg er sådan en type,
der ikke tager noter’, er det svært at ændre på. Mange
kursister oplever det som grænseoverskridende, hvis man
blander sig i den måde, de har taget noter på siden 4.
klasse. Det er utroligt svært for lærerne at lave baner, hvor
man systematiserer forskellige måder at tage noter på eller forskellige måder at læse lektier på,” siger Michael
Paulsen.
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En klink i bødekassen er straffen for at bande i
vore dage. Men inden for den katolske kirke før Reformationen var bandeord de gudsbespottende ord, som man blev bandlyst for at
sige højt. I praksis betød det udstødelse af kirke- og lokalsamfund, da folk ikke
måtte omgås en bandlyst.

Sprognørden
o

SKEMAFRI

Armhulen
h

Ammestuen
e

TEKST: RIKKE HØM JENSEN OG MORTEN JEST

Jagtsæsonen er i fuld gang! Ved søerne flakser
flabede fløjls- og troldænder omkring. De tigger næsten om
at blive fyldt med hagl. Ligesom horder af fuldfede danske
sikahjorte, svenske elitesvømmerelge og selvtilfredse, vildfarende nordtyske vildsvin står klar til kamp i skovene. Så det
er nu, du skal suse ned i kælderen og hente
din 6,5 kaliber riffel! Anskaf dig også en
hund med store, skarpe tænder, en lommelærke, og et barn, som du kan
bilde ind, at det ikke er spor farligt
at være klapper. God jagt!
Se lokale jagttider på naturstyrelsen.dk, hvor du også kan
købe jagttegn.

Slug ikke damebladenes
modeluner råt. Og vær
aldrig slave af diller. ”Moden
svinder. Det er kun stilen, der
bliver tilbage,” som Coco Chanel
sagde. Så når moden forfører
dig, så husk, hvad Emmarenze
Henriette Margrethe Gad skrev
i sin oversættelse af bogen ”Man
skal aldrig...” fra 1886: ”Hvor i
al Verden skal dog en høj Dame
og en lille Dame kunne gå med en
Dragt af samme Snit, uden at i det
mindste en af dem bliver et Offer
for Modens Luner?”

kult
turguiden
t

Hvilke tre
kulturelle
ting skal du
og læserne
opleve i
november?
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1.

Jeg vil gerne slå et slag
for eventen ”Skumringstid”,
som foregår 2.000 steder i Norden den 14. november klokken
19. Ideen er at genoptage skumringstimens fortælletradition.
Når stearinlysene tændes, lyset
slukkes, og oplæseren læser op,
ved man, at der sidder en frygtelig masse andre mennesker
og lytter med. I år er temaet
”Humor i Norden”, og det er uddrag fra ”Populærmusik fra Vittula” af svenskeren Mikael Niemi,
som bliver læst op. Oplæserne
har ofte forbindelse til emnet,
forfatteren eller landområdet,
så han eller hun kan knytte kommentarer til bogen.
www.bibliotek.org

2.

Vi har et fantastisk museumsvæsen her i området omkring
Tarm. Ringkøbing-Skjern Museum
har blandt andet afdelingen Bundsbæk Mølle, som er Vestjyllands
ældste fungerende vandmølle. Ved
møllen kan man gå ad møllestien op
langs Bjørnemosen og se Rakkerhuset, hvor de udstødte rakkere
boede. Turen derop giver luft og
leder tankerne tilbage til slutningen
af 1800-tallet. Bundsbæk Mølle har
desuden en lækker kagebuffet med
boller og farmorkringle, som er
lavet på mel fra møllen. Så man kan
sidde i møllestuen og hygge sig med
at spise kage og drikke kaffe fra
madam Blå-kanden.
www.levendehistorie.dk og
www.rksk.dk/museer

3.

Fra 1. oktober til
26. februar har Koldinghus en udstilling om Ole
Lund Kirkegaard, som
hedder ”Drengestreger”. De børn, vi som lærere møder i gymnasiet,
er jo som regel meget
ens og søde. Men af
og til er der nogle, der
falder udenfor. Det er
morsomt og forfriskende, når man støder
på dem. Så det bliver
sjovt at tage et kig ind
i Ole Lund Kirkegaards
skæve og drengede
skoleunivers sammen
med børnebørnene.
www.koldinghus.dk

Navn: Bent Dollerup Alder: 59 år Skole: Vestjysk Gymnasium Tarm
FAG: Historie, naturgeografi og erhvervsøkonomi

Filmquiz
q

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

You’re the last one. I’ve killed all the otherss.
It’ll be easier for you, than it was for Jason.

Vintippet
i

En skaldet flodfisk
Ovenstående kan måske umiddelbart forekomme en smule negativt.
Sådan retorisk, I ved. Men det er det
ikke. Tværtimod. Jeg er nemlig overmåde begejstret for den vin, jeg har
smagt på denne gang – Anne Pichon
fra Vignobles Pichon i den lille sydfranske by Mormoiron i Côtes du Ventoux.
Men hvorfor så kalde den en skaldet
flodfisk? Jo, skaldet refererer til Mont
Ventoux, også kendt – især af Tour de
France-aficionados – som ”Det Skaldede Bjerg”, der står majestætisk med sin
umiskendelige silhuet og våger over vin- og solsikkemarker i det idylliske landskab. At jeg så kalder vinen en flodfisk, skyldes jo medlemskabet af
Rhône-familien.
Og jeg skal da lige love for, at familiebåndet
smages – havde jeg ikke vidst bedre, ville jeg
have svoret på, at jeg havde at gøre med en
klassisk syrah-grenache-blanding med klare pebertendenser, som er så typisk for Rhône-vinene. Men det er altså merlot – som vinhuset her
i øvrigt kun dyrker på 1 ud af 13 hektarer. Dog
er det ikke ”almindelig” merlot, for druerne har
i dette tilfælde siddet længe, er meget små og

fu af saft og kraft, hvilket alkoholfulde
pprocenten på 15 da også vidner om.
Jeg har læst om vinen, at den
fremviser aromaer af sorte bær
og nuancerede strejf af kakao, urter og jord med en blød struktur.
Jeg ved ikke, om jeg er helt enig –
”vinsprog” er jo af og til også en
gang opblæst vås, der dybest set
har til formål at fremstille anmelderen selv som mere vidende end
andre!
Jeg er imidlertid enig i, at vinens fløjlsagtige konsistens, trods
det umiddelbart rå og pebrede førstehåndsindtryk, gør denne merlot utrolig
tiltrækkende og klart at foretrække frem for
lignende og mere tanninholdige vine fra for eksempel Bordeaux-området.
Jeg er blevet småforelsket i Anne Pichon,
men den er nok alligevel ikke – sammenlignet
med visse andre Rhône-vine i nogenlunde
samme prisleje – tilstrækkelig elegant til, at vi
ligefrem skal synge. Så vi skal til bunga-bunga
fest med den skaldede flodfisk – ikke at forveksle med den skaldede hævner, som ved
nærmere eftertanke vel egentlig også er med
til bunga-bunga fest?

Ny karakterskala
Kan bruges i væbnede
konflikter som kemisk
krigsførelse, eventuelt som
erstatning for napalm.
Kan til nød drikkes på
hverdage – men egner
sig egentlig bedre som blandingsprodukt i for eksempel
sangria eller gløgg.
Kan serveres for
mødre, svigermødre
og andre familiemedlemmer,
du gerne vil holde i skak – men
alligevel ikke spilde din bedste
vin på.
Kan serveres
for venner eller
overordnede, du gerne vil gøre
indtryk på, men som intet som
helst aner om vin.
Vinen kan uden
betænkning
serveres til bunga bunga-fester
og lignende.
Andet glas
drikkes
stående under afsyngelse af det
pågældende lands nationalsang.

Anne Pichon koster 64,95 kroner i SuperBrugsen.

Go--go-Gadget!
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* Svar: Friday the 13th (2009)

Indfri din vådeste drengedrøm! Træk i spenderbuksen, og kast i overflodens navn dine penge
i grams med dette ultimative stykke voksenlegetøj: En iPhone-styret kamphelikopter kaldet
A.R. Drone fra firmaet Parrot til 3.000 kroner (gisp) på nettet. Man styrer ”papegøtippe,
jen” ved
ed at
at ti
tipp
pp vippe og flippe telefonen. Helikopteren har indbygget
videokamera og
o mulighed for at kæmpe mod andre brugere. Se
videodemo på kortlink.dk/9ppp. Du kan vælge den budgetvenlige, men knap så seje model til 500 kroner.
getve
kortlink.dk/9pq7. Eller fattigrøvs-Rudolfko
Steiner-versionen: Papirflyveren.
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OM
TANJA
ARNHOLTZ
JENSEN

Tanja Arnholtz Jensen
er cand.it og it-konsulent ved Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship and Innovation
ved Aarhus Universitet.
Hun står for den itplatform, som bruges
til vidensamarbejde
mellem forskning og
offentlige og private
organisationer.

KATRINE
JONASEN

Katrine Jonasen er
cand.it og e-læringsudvikler hos GynZone og
laver e-lærings-forløb
og e-test til læger
og jordemødre.
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Sammen med deres
partner, Mia Louise
Justesen, driver de konsulentfirmaet knowtion.
it, som tilbyder kurser i
brug af gratis-software.

Ż2OG6FKRROŻRJ
de ti små kursister?
– et snapshot af den virtuelle undervisningspraksis
på hf-enkeltfag

D

a radioen i sin tid holdt
sit indtog i de danske
hjem, introduceredes radioavisen som det ny nyhedsmedie. En oplæser formidlede dagens nyheder til lytterne, som
således ikke behøvede at læse
HQSDSLUDYLV0HGWYDYLVHQƿ\Wtede radioavisen ind på skærmen, og vi sad nu ansigt til ansigt med studieværten. Man
brugte det ny medie til at remediere et kendt fænomen. Disse to
eksempler illustrerer, hvordan en
bredere anvendelse af ny teknologi som regel starter med remediering, hvor vi altså gør, som vi
plejer, bare med lidt anderledes
midler. Efterhånden som teknologien modnes, udvikler anvendelsen sig også, og med tiden
bliver indholdet mere ”indfødt”
på de mediemæssige platforme.
Når undervisningen i dag rykker ind i det virtuelle rum, er
der ofte tale om forskellige former for remediering. Vi efterligner lærebogen med digitale dokumenter, erstatter forelæsninger
med videocasts eller PowerPointshows med speak, og hvis de
teknologiske bølger går rigtig
højt, simulerer vi klasseundervisning via videokonference.
7HQGHQVHQ KDU L ƿHUH §U Y¨UHW
at jo mere det kan komme til at
minde om ”ægte” (klasse)undervisning, des bedre, og undervisningsstederne bruger mange
ressourcer på bestræbelserne på
at udvikle deres digitale undervisningspraksis.
Samtidig med at uddannelsessystemet tager teknologien til
sig, fortsætter udviklingen med
rivende fart. Aldrig så snart har
vi indrettet os på, at alle har

bærbare computere, før udvikOLQJHQƿ\WWHURYHUS§GHPRELOH
platforme smartphones og tablets. Aldrig så snart har vi fået
skolens intranet op at køre, før
det er håbløst gammeldags, og
alting skal ligge ude i den digitale ”sky”. Håndværkerne kan
dårligt nå at trække de bestilte
internetkabler gennem alle bygningerne, før det hele skal være
trådløst i stedet. Uddannelsesstederne kæmper tappert for at
følge med de studerende og for,
at ”Old School” ikke bliver en
kronisk tilstand frem for et popsmart udtryk.
Vi havde med vores speciale
lejlighed til at tage et snapshot
af denne udvikling, som den tager sig ud på en række danske
98&ŸHU RJ ƾN WR VWRUH RYHUUDskelser. Den første var, hvor lavteknologisk den virtuelle undervisning faktisk var. Den anden
var, hvor godt det ser ud til virke.
Vi undersøgte og sammenlignede den virtuelle undervisningspraksis for hf-enkeltfag på
henholdsvis Københavns VUC
(KVUC), VUC Aarhus og VUC.
nu, som er et samarbejde mellem
VUC Sønderjylland og VUC Fyn.
Med regeringens målsætninger
in mente om, at 95 procent af en
ungdomsårgang skal have en
ungdomsuddannelse, og 50 procent skal have en videregående
uddannelse, blev specialets problemformulering:

Hvordan kan virtuel undervisning på hf-enkeltfag øge
adgangen til uddannelse?

Vi antager, at der er en sammenhæng mellem det, kursisterne
lærer, og deres præstation til

eksamen, mellem undervisningen og det, som kursisterne lærer, og mellem kursisternes forudsætninger, motivationer og
deres faglige udbytte. For at afprøve antagelserne har det været
nødvendigt at se på, hvordan
kursisterne klarer sig til eksamen, hvilken undervisning der
gik forud, og hvilke forudsætninger og motiver kursisterne
havde for at starte på forløbene.
Den meget brede problemformulering uddybes derfor med
fem arbejdsspørgsmål:
1. I hvilke betydninger kan der
være tale om at øge adgangen
til uddannelse?
2. Hvilke elementer består det
virtuelle undervisningsmiljø af?
3. Hvilke kursister benytter sig
af tilbuddet om virtuel undervisning? (Hvem er de?)
4. Hvilke motiver har kursisterne
for at deltage? (Hvad vil de?)
5. Hvordan oplever kursisterne
den virtuelle undervisning?
(Hvad får de?)
Vores undersøgelse af den virtuelle undervisningspraksis er baseret på observationer ved træffetider og seminarer, virtuel
tilstedeværelse i de anvendte
konferencesystemer og på holdenes hjemmesider, suppleret med
interviews med studievejledere,
lærere og ledere. Vi har endvidere undersøgt kursisternes forudsætninger, motivationer og
deres oplevelser af undervisningen gennem en spørgeskemaundersøgelse i maj 2010 med 527
respondenter, opfulgt af en
række interviews med kursister.
Endelig har vi indhentet eksamens- og gennemførelsesdata fra

ILLUSTRATION: RUNA STEPPINGE

mærket, så kursisterne henter
deres opgaver online og uploaGHUHOOHUPDLOHUVNULIWOLJHDƿHYHringer til lærerne. Et enkelt kursussted har også digitaliseret
undervisningsmaterialerne, men
hos de andre skal kursisterne
låne bøger på lige fod med de
kursister, som følger klasseundervisningen.
Alle tre kursussteder arbejder
på forskellige fronter for at bevæge sig væk fra brevkurset. De
WLOE\GHUPXQGWOLJHDƿHYHULQJHU
S§ 6N\SH HOOHU LQGWDOW WLO O\GƾO
'HLQGOHMUHUƾOPNOLSLXQGHUYLVningsmaterialerne, udvikler animationer, som forklarer reglerne
IRU OLJQLQJVOºVQLQJ RJ ƾOPDWLserer fysikforsøg. Der eksperimenteres også med at afvikle
IDJOLJHVHPLQDUHURJWU¨ƽHWLGHU
via videokonferencer. Alle disse
teknologisk lidt mere vidtrækkende tiltag er imidlertid endnu
ikke en gængs og integreret del
af den virtuelle undervisning.
Den undervisningspraksis, vi
studerede, var groft sagt brevkursus med ambitioner.

Men hvad med kursisterne?

Vores undersøgelse tegner et billede af respondenterne som relativt veluddannede, fortrinsvis
kvinder, som primært bruger
tilbuddet om virtuel undervisQLQJWLODWNRPELQHUHRSNYDOLƾcering til videre uddannelse med
arbejds- og familieliv. Muligheden for at studere, hvor og hvorQ§UGHKDUO\VWRJGHQƿHNVLELlitet, det medfører i hverdagen,
opfattes som den markant største fordel blandt respondenterne, på tværs af alle tre kursussteder. Alt, hvad der
begrænser uafhængigheden af
WLGRJVWHGPLQGVNHUGHQQHƿHNsibilitet og gør dermed undervisningsformen mindre attraktiv

for kursisterne. Når skolerne
samtidig har løbende optag og
DV\QNURQH DƿHYHULQJVPRGL V§
har kursisterne ikke nødvendigvis nogen faglig foranledning at
samles om. Dette kan bidrage
til at forklare vores respondenters manglende interesse for at
mødes med medkursisterne og
for at deltage i kursusstedernes
tilbud om fysisk fremmøde til
WU¨ƽHWLGHUQH'HQYLUWXHOOHXQdervisning, vi studerede, er
asynkron og altovervejende
skriftlig, både hvad angår unGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU DƿHYHringer og øvrig kommunikation.
Der er samlet set ikke megen

Indlæg til KRONIK
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Kronik.
De skal maks. indeholde 14.000 enheder inkl. mellemrum.
Send dit indlæg til redaktionen på gymnasieskolen@gl.org
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de tre VUC’er for hele hf-enkeltfagsårgangen 2009-2010, for at
kunne sammenligne de virtuelle
kursisters eksamensresultater og
gennemførelsesprocenter med
deres medstuderende fra holdundervisningen.
Normalt forbinder vi ordet undervisning med den komplekse
kommunikation og de ditto reODWLRQHUVRPƾQGHUVWHGPHOOHP
kursister og lærere i et undervisningslokale. Aspekter af
denne forståelse af undervisning
NDQNXQJHQƾQGHVLGHWU¨ƽHWLder og seminarer, som kursusstederne tilbyder, og som langtfra alle kursister benytter sig af.
I stedet er langt den overvejende
del af kommunikationen skriftlig, foregår alene mellem lærer
og kursist og vedrører faglige
eller praktiske problemer, som
relaterer sig snævert til undervisningen. Den strengt faglige
del af undervisningen udgøres
af skriftlige opgaver, kursisternes skriftlige besvarelser og lærernes skriftlige tilbagemeldinger, ganske som gammeldags
brevkurser. Med digitaliseringen
har man blot sat strøm til fri-
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interaktion eller interesse for de
andre kursister. Rent fagligt
fremhæver kursisterne den unGHUYLVQLQJVGLƽHUHQWLHULQJ VRP
de oplever i kraft af de personlige tilbagemeldinger, som den
største fordel ved undervisningsformen. Kursisternes arbejdsglæde og -udbytte afhænger
derfor i meget høj grad af lærerens feedback. En af vores kursister udtrykte det således: ”Det
er en fantastisk mulighed at
NXQQHDUEHMGHYLDV§GDQHWƿHNVstudium, men uden en engageret
lærer og relativt hurtig respons
så er det en dødssejler.”

De ti små kursister?

Vores respondenter oplever en
undervisningsform, som adskiller sig fra deres øvrige erfaringer
med uddannelse, og som stiller
meget store krav til både selvdisciplin, faglighed og faglig selvtillid. Til eksamen klarer de sig
samlet set bedre end deres medkursister fra klasseværelserne
og markant bedre til de skriftlige
eksamener. Bagsiden af medaljen er, at en uforholdsmæssigt
stor gruppe falder fra inden eksamen. Der ligger en stor opgave
for kursusstederne i at få klarlagt
årsagerne til, at mange forlader
undervisningsforløbene i utide,
og i at inddrage denne viden i
evaluering og udvikling af undervisningen. Hvis de alle forlader VUC, fordi de kommer ind
på drømmeuddannelsen gennem
NYRWHHOOHUƾQGHUGUºPPHMREbet, er der ikke noget problem.
Omvendt, hvis de knækker halsen og selvtilliden på de store
krav til selvstændighed, selvdi-
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sciplin, skriftlighed og it-kundskaber, som de ambitiøse brevkurser stiller, og forlader kurset,
fordi de ikke magter det, så er
det et problem.
Vi mener, at det er tvivlsomt,
om folk, for hvem det rent boglige er den største barriere, vil
koble sig på de eksisterende forløb. Og hvis de gør, om de så
gennemfører.

Fremtidsmusik

Informations- og kommunikationsteknologiens potentialer for
at adskille undervisning fra boglighed er imidlertid store, og der
ƾQGHVHIWHUK§QGHQULJWLJPDQJH
gode eksempler på digitale undervisningsmaterialer og -former, som i stadig højere grad
udnytter mediets muligheder. Til
inspiration vil vi her fremhæve
en række andre veje til virtuel
XQGHUYLVQLQJVRPNXQQHƾQGH
god anvendelse i de danske ungdomsuddannelser.
En stor dansk bank arbejder
med det rummelige aspekt i en
scenarie-baseret strukturering af
deres virtuelle kursusvirksomhed. De ansatte stiger på en metro, hvor hver linje repræsenterer
et uddannelsesforløb. Man kører
med det antal stop, som man har
behov for, og kan på de mere end
50 interaktive stationer forsyne
sig med litteratur i biblioteket, se
ƾOP L ELRJUDIHQ VLPXOHUH NXQderådgivning, diskutere cases
med andre kursister med videre.
Med metroscenariet skabes et
intuitivt overblik over et enormt
kursusudbud og undervisningsmateriale, og den usædvanlige
præsentationsform kan i sig selv
bidrage til at tune deltagerne ind
på læringssituationen.

Inden for sundhedssektoren
og medicinalindustrien ses også
en lang række spændende og
komplekse scenarier til uddannelse og efteruddannelse. Ved
KM¨OS DI ƾOP DQLPDWLRQ O\G
billeder og tekst kan man simulere konkrete patientforløb og
fokusere undervisningen på
diagnostik, behandling, kliniske
færdigheder og samarbejdsforPHU 0DQ NDQ ƿHWWH XQGHUYLVningsmaterialer og simulation
sammen, så deltagerne får henvisninger til relevante dele af
pensum direkte i simulationen
og/eller i den efterfølgende deEULHƾQJ
Med teknologien har lægen nu
mulighed for at forlade sengekanten og træde ind i patienten.
På Katrinebjerg i Aarhus kan
hun skifte skalpellen ud med
3-d-briller og joystick, gå en tur
igennem blodårer og kamre i patientens hjerte og forsøge sig
med, hvor der skal snittes, forud
for operationen.
Om anvendelsen af de nye
medier rent faktisk er bedre,
målt på gennemførelse og eksamenskarakterer, er der os bekendt ikke nogen evidens for i
gymnasialt regi. Muligheden
M
for,
at man ved at målrette
mål
de digitale hjælpemidler kan øge de
bogligt svage studerendes
stu
udbytte af undervisn
undervisningen, taler i
sig selv for at gøre forsøget. Måske kan der ad den
denne vej skabes
håb for 50 procen
procent- og 95 procent-målsætningerne?
cent-målsætninger
Under alle oms
omstændigheder
kan teknologien bruges til at
VNDEHƿHNVLELOLWHWDIYHNVOLQJRJ
VNDEHƿHNVLELOLWHW
didaktisk nytænk
nytænkning i undervisningen, til stø
større arbejdsglæde for både lær
lærere og studerende. Det er i sig selv en god
grund til at hænge
hæng på teknologitoget.
De ava
avancerede
ancerede undervisningsu
materialer og -miljøer
-milj
har indtil
at
nu været relativt bekostelige
b
udvikle, men prisudviklingen
prisu
på
forfatterværktøjer går absolut

den rigtige vej. Det kan også betale sig at holde øje med opensource alternativer, som i disse
tider dukker op, hurtigere end
man kan nå at tælle dem. Efterhånden som digitaliseringens
nye muligheder vinder indpas i
undervisningen, åbnes nærmest
uanede muligheder for vidensdeling og formidling. Derfor har
vi en bøn, ja faktisk to, til jer
som undervisere på ungdomsuddannelserne i Danmark:
Del ud af jeres viden, og del
ud af jeres kunnen. Ikke kun til
de studerende, men også til hinanden. Del ud af erfaringerne,
RSƾQGHOVHUQHRJQ\VNDEHOVHUQH
byt med hinanden, lån af hinanden, og skab en kultur for videns- og værktøjsdeling på tværs
af faggrænser og arbejdspladser.
På den måde kan studerende fra
hele landet få glæde af den lækre
interaktive animation om ligningsløsning, som KVUC har
udviklet, og kursister på KVUC
kunne få fornøjelsen af de guldkorn, som alle de andre uddannelsessteder går og gemmer på.
Det behøver ikke være farligt
fornemt. En dygtig underviser,
der tegner andengradsligninger
på tavlen i fem minutter, siger
mere end 10 sider i lærebogen.
Og hun kan optages med kameraet på en telefon, uploades til
YouTube og genses, når man skal
læse til eksamen! Der kræves
hverken underlægningsmusik,
jakkesæt, 3-d-animation eller
skuespiltalent. Hjemmesiden frividen.dk er et fremragende eksempel på, hvor let og hvor godt
det kan gøres, når man kaster
sig over de til rådighed stående
midler.
Ved at udvide jeres faglige engagement til også at omfatte jeres kollegers arbejde kan I med
digitaliseringen åbne mange
ƿHUH GºUH IRU MHUHV VWXGHUHQGH
end den, I selv står ved.
Specialet er tilgængeligt i digital
form ved kontakt per mail på:
frkjonas@gmail.com, ligesom vi
naturligvis gerne svarer på
spørgsmål og/eller kritik.

Repræsentantskabsmøde
28.-29. november 2011

Punkt 13

Forslag til ændring af GL’s love
Hovedbestyrelsen fremlægger på repræsentantskabsmødet den 28. november 2011 forslag til ændring af GL’s love. Hvis
repræsentantskabet kan anbefale ændringsforslaget, sendes det til urafstemning blandt GL’s medlemmer i januar 2012.
Såfremt medlemmerne stemmer ja til ændringerne, vil de træde i kraft per 1. august 2012.
Den væsentligste ændring og årsagen til ændringsforslaget er, at hovedbestyrelsen ønsker at sænke kontingentet til GL.
Kontingentet i skoleåret 2011/2012 er på 5.000 kroner årligt. Dette foreslås nedsat med 1.000 kroner til 4.000 kroner.
Samtidig foreslås det, at dimittender betaler halvt kontingent ved de første to kontingentopkrævninger efter indmeldelse. Dette er en besparelse på 800 kroner for nyuddannede nyindmeldte.
Til at dække kontingentnedsættelserne foreslår hovedbestyrelsen, at der årligt overføres et bloktilskud fra reservefonden
på 11,5 millioner kroner. Det er hovedbestyrelsens vurdering, at den mindreværdi, som trækket på reservefonden giver,
ikke vil sænke GL’s konfliktpotentiale nævneværdigt.
Endvidere foreslår hovedbestyrelsen, at den nuværende bestemmelse om, at udmeldelse alene kan ske per 31. juli ændres, så det i fremtiden vil være muligt at melde sig ud med 3 måneders varsel.
Herudover foretages en række mindre ændringer og redaktionelle tilpasninger.
I det følgende gennemgås de væsentligste ændringsforslag:
Kontingentnedsættelse
§ 27, stk. 1. ændres, så det fremgår, at kontingentet pr. 1. august 2012 nedsættes med 1.000 kr. til 4.000 kr. § 27, stk. 3
ændres samtidig, så der ikke sker den normale justering af kontingentet med nettoprisindekset i 2012, men at regulering
først vil ske pr. 1. august 2013.
Der indsættes i § 27, stk. 1 et nyt punkt e), hvoraf det fremgår, at dimittender ved de første to kontingentopkrævninger
betaler halvt kontingent.
Lettere at melde sig ud
Udmeldelse af GL kan ske med 3 måneders varsel frem for kun én gang årligt med virkning pr. 31. juli, jf. § 30.
Ændringer af tidsterminer
t 7FEIPWFECFTUZSFMTFTWBMHGPSFTMÌTEFU f TUL BULBOEJEBUMJTUFSJGSFNUJEFOTLBMGPSFMJHHFJTFLSFUBSJBUFUNBOEBHJ
uge 44, frem for som nu den 24. oktober, da denne dato ofte ligger uhensigtsmæssigt i forhold til efterårsferien i uge
4PNLPOTFLWFOTIFSBGTLBMLBOEJEBUMJTUFSPòFOUMJHHSFTJVHF fTUL 
t 7BMHBG(-SFQSTFOUBOUFSVETLZEFTFONÌOFE TÌSFQSTFOUBOUFSOFTLBMWSFWBMHUJOEFOOPWFNCFS JEFUEFUJLLFFS
NVMJHUGPSEFJLLFGBTUBOTBUUFNFEMFNNFSBUOÌBUWMHFJOEFOPLUPCFSQHBEFUOESFEFTLPMFÌS KGf TULC 
Ændringer af udvalg
t %FUTUÌFOEFVEWBMHGPSQEBHPHJTLFMFEFSFJOTQFLUPSFSCFTUÌSBGCFTUZSFMTFOGPSw*OTQFLUPSGPSFOJOHFOw KGf TUL
Udvalget gives nu mulighed for selvsupplering med andre pædagogiske ledere/inspektorer, der er medlemmer af GL,
så udvalget kan bestå af 5 medlemmer. Dette skal sikre, at udvalget kan udføre sin rådgivende funktion over for hovedbestyrelsen.
t %FUTUÌFOEFVEWBMHGPSUKFOFTUFNOE KGf TUL VEHÌS EB(-LVOIBSUKFOFTUFNOEUJMCBHF%FUUFCFUZEFS
PHTÌ BUEFSFTSFQSTFOUBUJPOJSFQSTFOUBOUTLBCFUCPSUGBMEFS KGf TULC 
t %B(-JLLFMOHFSFIBSSFLUPSNFEMFNNFS OFEMHHFTEFUTUÌFOEFVEWBMHGPSMFEFSFJHZNOBTJFTLPMFO f TUL 
Diverse ændringer
t 'PSNVMFSJOHFSPNCFSFUOJOHFO TPNTFLSFUBSJBUFUVEBSCFKEFSFGUFSIWFSUSFQSTFOUBOUTLBCTNEF FSKVTUFSFU f 
stk. 2), så beretningsformen kan udvikles ift. indførelse af nye medier, så længe beslutninger og afstemningsresultater
tydeligt fremgår.
t 0QHBWFSGPSMPLBMCFTUZSFMTFTGPSNOEPHPNSÌEFGPSNOEQSDJTFSFTJMPWFOF KGf TULPH
t #FTUFNNFMTFOPN BUIPWFECFTUZSFMTFOTLBMHPELFOEFWFEUHUFSGPSTLPMFSOFT(-LMVCCFS VEHÌS f TUL 
AC’s forhandlingsaftale skal godkendes af repræsentantskabet, men der skabes mulighed for, at repræsentantskabet
LBOCFNZOEJHFIPWFECFTUZSFMTFOUJMBUHPELFOEFBGUBMFO#FNZOEJHFMTFOHJWFTGPSÏOPWFSFOTLPNTUGPSIBOEMJOHBE
HBOHFO KGf TUL#FTUFNNFMTFOTLBMTJLSF BUEFUJLLFFSOEWFOEJHUBUJOELBMEFSFQSTFOUBOUTLBCFUBMFOFNFE
det punkt at vedtage forhandlingsaftalen, som ofte er behandlet på et tidligere repræsentantskabsmøde.
t f TUL TPNPNIBOEMFSLBOEJEBUFSJVEEBOOFMTFTTUJMMJOH VEHÌS EBEFSJLLFMOHFSFFLTJTUFSFSVEEBOOFMTFTTUJMMJOHFS 
idet pædagogikum nu gennemføres efter fastansættelse.
Opdatering af begreber
t w&OLFMUGBHTIGLVSTFSwOESFTUJMw76$w EBEFUFSCFESFELLFOEF
t w-FEFOEFJOTQFLUPSFSPHWSJHFJOTQFLUPSFSwOESFTUJMwQEBHPHJTLFMFEFSFJOTQFLUPSFSw EBOZVEQFHOJOHFSTPNNFMlemledere i stx/hf ansættes med betegnelsen pædagogiske ledere.
t w 5JMMJETSFQSTFOUBOUFSGPSEFJLLFGBTUBOTBUUFwOESFTUJMw(-SFQSTFOUBOUFSGPSJLLFGBTUBOTBUUFw EBCFHSFCFUIBSHJWFU
anledning til forvirring. Der ændres ikke i opgavevaretagelsen, som er at varetage ikke-fastansatte medlemmers interesser ved repræsentation på GL’s repræsentantskabsmøder.

Ud over ovenstående foretages en række mindre ændringer, redaktionelle tilpasninger og konsekvensrettelser i GL’s love. Der er
ikke andre ændringer i reservefondsvedtægten. Alle ændringsforslag kan ses på GL’s hjemmeside www.gl.org/love.
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Ændring af reservefondens vedtægt
4PNOZUf TULD JOETUUFTw4PNÌSMJHUCMPLUJMTLVEQÌLS NJPUJMGPSFOJOHFOTESJGUUJMBUELLFPWFSFOTLPNTUSFMBUFSFEFPNLPTUOJOHFS "$LPOUJOHFOUPHPNLPTUOJOHFSUJM53VEEBOOFMTFO#MPLUJMTLVEEFUSFHVMFSFTQÌTBNNFNÌEFPH
QÌTBNNFUJETQVOLUTPNGPSFOJOHFOTLPOUJOHFOU KG(-TMPWF f TULw'PSNÌMFUNFECFTUFNNFMTFOFSBUOFVUSBMJTFSF
EFONJOESFJOEUHU (-GÌSWFELPOUJOHFOUOFETUUFMTFO#MPLUJMTLVEEFUFSTÌMFEFTCFSFHOFU BUEFUELLFSEFOLPOUJOgentnedgang, som ændringen ville medføre i skoleåret 2010/2011.
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Fusion af
ungdomsuddannelserne?

Ekstra OK-krav: Fjern de
ærebelastende faktorer

Af Socialdemokraternes ”13 års uddannelse til alle” fra 2009
fremgår det, at Socialdemokraterne vil følgende i forhold til
ungdomsuddannelserne
ſ HWDEOHUHŻFDPSXVPLOMºŻHOOHUŻFHQWUHIRUXQJGRPVXGGDQQHOser”
ſ ŻFHQWUHXGHQPXUHŻRUJDQLVDWRULVNHI¨OOHVVNDEHU
ſ GHIRUVNHOOLJHXGGDQQHOVHUVNDOEHKROGHGHUHVV¨UOLJHSURƾOHU
ſ ºJHWVDPDUEHMGHV\QHUJLHƽHNWHUWLOJDYQIRUGHXQJH
ſ ºNRQRPLVNJXOHURGLIRUELQGHOVHPHGIXVLRQHU
, SUDNVLV VNDO GLVVH IXVLRQHUFHQWUH EHVW§ DI GH J\PQDVLDOH
XGGDQQHOVHUHYHQWXHOW(8'XGGDQQHOVHUNODVVHSURGXNWLRQVVNROHU PHG ƿHUH ƀ ,IºOJH UDSSRUWHQ OLJJHU IXVLRQHUQHV
EHUHWWLJHOVH L DW YL JHQHUHOW VNDO ºJH NYDOLWHWHQ RJ PLQGVNH
IUDIDOGHW IRUEHGUHºNRQRPLHQ" EODQGWXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH
ŴHWV\QVSXQNWPDQYHOLNNHNDQY¨UHXHQLJL
$IUDSSRUWHQŻ)XVLRQHUPHOOHPXQJGRPVXGGDQQHOVHVLQVWLWXWLRQHUŻGHUHULQLWLHUHWDI890VDPPHQPHGOHGHURJEHVW\relsesforeningerne for ungdomsuddannelsesinstitutionerne med
GHWIRUP§OEHVNULYHHQPXOLJLQVWLWXWLRQVVWUXNWXUIRUXQJGRPVuddannelsesområdet, fremgår det, at der til en vis grad er
ſ VWRUGULIWVIRUGHOH " PHQIXVLRQHUHGHVNROHUNODUHUVLJJHQnemsnitligt dårligere end ikke-fusionerede skoler med hensyn
WLOºNRQRPLVNSHUIRUPDQFH
ſ PRQRIDJOLJHIXVLRQHUNODUHUVLJEHGUHPHGKHQV\QWLONYDOLWHW
ſ LV¨UVP§VNROHUKDUIRUGHODIDWIXVLRQHUH IUHPWLGLJHOLNYLGLWHWVSUREOHPHU"
ſ XGGDQQHOVHVXGEXGGHWVWLJHUIRUGHPRQRIDJOLJHIXVLRQHU
ſ PHQVJHQQHPIºUHOVHVSURFHQWHQLNNHS§YLUNHV
ſ IRUKIRJVW[RSQ§VGHODYHVWHŻXGJLIWHUSHUHOHYŻVDPWŻXGJLIWHUSHUHOHYWLOOHGHOVHDGPLQLVWUDWLRQRJPDUNHGVIºULQJŻYHG
cirka 800 årselever.
6RP DQVDW L J\PQDVLHVNROHQ YLO PDQ RSOHYH DW ŻFDPSXVŻ
modellen medfører
ſ ƿHUHPºGHU
ſ P LQGUHVDPPHQK¨QJ
ſ PLQGUHKDQGOHIULKHG
ſ PLQGUHQ¨UKHG
ſ PLQGUHƿHNVLELOLWHW
ſ PHUHNRPPXQLNDWLRQRJNRRUGLQDWLRQ
ſ DWV¨USU¨JHWIRUGHHQNHOWHXGGDQQHOVHUYLOIRUVYLQGH
ſ RJGHUPHGPLQGUHWLGWLOXQGHUYLVQLQJ
ſ S
 UREOHPHUPHGDWVDPOHPDQJHDQVDWWHPHGIRUVNHOOLJHRYHUenskomster under samme ”tag”.
-HJPHQHUDWPDQEºUY¨UHPHJHWYDUVRPPHGDWLQLWLHUHIXVLRQHUS§XQJGRPVXGGDQQHOVHVRPU§GHWVSHFLHOWGHQV§NDOGWH
ŻFDPSXVŻPRGHO ƿHUIDJOLJIXVLRQ 'HUYLOQRNLVWHGHWY¨UH
PHUHPHQLQJLDWXGE\JJHGHDGPLQLVWUDWLYHI¨OOHVVNDEHUGHU
DOOHUHGHIRUHJ§ULPHOOHPPDQJH VSHFLHOWPRQRIDJOLJH VNROHUWLO
P§VNHRJV§DWRPIDWWHŻIDJOLJXGYLNOLQJŻEODQGWO¨UHUQH
,HQVWLJHQGHJOREDOLVHUHWYHUGHQKYRUVWXGHQWHUQHVNDOXGDW
NRQNXUUHUHS§YHUGHQVPDUNHGHWKDUYLLNNHEHKRYIRUPHUHDI
det samme, som fusioner formodentlig vil fremme. Det giver
mere mening at lade mangfoldigheden af skoler løse ungdomsXGGDQQHOVHVRSJDYHQIRUS§GHQP§GHDWVNDEHHQVWºUUHIRUVNHOOLJKHGGHUJLYHUGHGDQVNHVWXGHQWHUEHGUHPXOLJKHGHUIRUDW
konkurrere i fremtiden.

7DNIRULQYLWDWLRQHQL*\PQDVLHVNROHQQXPPHU
Ż+DUGXYLVLRQHUIRUIUHPWLGHQVXGGDQQHOVHVSROLWLNIRU
J\PQDVLDOHXGGDQQHOVHUƀHUGHWQXGXVNDORYHUYHMH
DWVWLOOHRSWLOKRYHGEHVW\UHOVHVYDOJHWŻ2JWDNWLO%XUN
KDUG6LHYHUVIRULQXPPHUDWS§SHJHYLJWLJKHGHQDI
DW IRNXVHUH S§ ŻHQ IRUEHGULQJ DI GH DQVDWWHV OºQ RJ
DUEHMGVIRUKROGŻ(OOHUVRPGHWVW§ULDUEHMGVPDUNHGHWV
KRYHGDIWDOH YHOI¨UG RJ ¨UH 2J HQGHOLJ WDN WLO GHQ
QXY¨UHQGHKRYHGEHVW\UHOVHVRPKDUJMRUWHQVWRULQGVDWVPHGKHQV\QWLOYHOI¨UG
'HULPRG NQLEHU GHW YLVW OLGW PHG ¨UHGHOHQ +%
EUXJWH HOOHUV DGVNLOOLJH PLOOLRQHU S§ DYLVDQQRQFHQ
Ż9HUGHQVPHVWUHQHŻKYRUPDQWDJHU¨UHQIRUDWŻGH
danske gymnasiale uddannelser uden sidestykke giver
den største samfundsnytte sammenlignet med alle
2(&'ODQGHQHŻPHGKHQYLVQLQJWLOHQ2(&'WDEHOVRP
GHVY¨UUHYLVHUGHWVWLNPRGVDWWHDW¨UHQWLONRPPHU
dem, der ikke kom i gymnasiet.
'HWHU¨UHIXOGWDWPHGYLUNHWLODWXQJHNDQS§EHJ\QGHHQDNDGHPLVNXGGDQQHOVH0HQGHWHU¨UHEHODstende, at antallet ligger langt under international
VWDQGDUG2JDWSLJHUQHHUYROGVRPWRYHUUHSU¨VHQWHUHW
IRUGLPDQVRPO¨UHUHUS§ODJWDWRSUHWKROGHHQVNROHIRUP
PHGGREEHOWV§PDQJHSLJHUVRPGUHQJH
'HWHU¨UHIXOGWDWPHGYLUNHWLODWEHGºPPHGHXQJHV
IDJOLJHXGE\WWHPHGWHUPLQVRJHNVDPHQVNDUDNWHUHU
0HQGHWHU¨UHEHODVWHQGHDWGHUNDQV§VWYLYORPNDUDNWHUHUQHVWURY¨UGLJKHG'HOVIRUGLO¨UHUQHEOLYHS§ODJW
IRUEXGPRGJHQQHPVQLWVNDUDNWHUHUWLOIRUGHOIRUVWDQGSXQNWVNDUDNWHUHUVRPNXQP§DIVSHMOHGHWIDJOLJHQLYHDX
LXJHQRSWLONDUDNWHUJLYQLQJHQKYRUDOOHSOXGVHOLJHU
PHJHWDNWLYHRJDƿHYHUHUDOW'HOVIRUGLNDUDNWHUHUQH
KRYHGVDJHOLJWHUPXQGWOLJHRJE\JJHUS§HWVXEMHNWLYW
O¨UHUVNºQKYRUXGODQGHWEHQ\WWHUREMHNWLYHNDUDNWHUHU
EDVHUHWS§VNULIWOLJHSU¨VWDWLRQHU'HOVIRUGL3HWHU+HUW]ŸV
ERJŻ6SLOOHWRPNDUDNWHUHUQHŻDQYLVHUWHNQLNNHUWLODW
RYHUWDOHO¨UHUQHWLODWºJHNDUDNWHUHQHWWULQHOOHUWR6DPW
HQGHOLJQ§UHOHYHULSUHVVHQXQGUHUVLJRYHUDWGHWHU
PXOLJWDWGULNNHVLJJHQQHPJ\PQDVLHWXGHQDWO¨VH
lektier.
'HWHUPHGKHQEOLNS§DWIMHUQHGH¨UHEHODVWHQGHGHOH
IUDMREEHWDWMHJVWLOOHURSWLOKRYHGEHVW\UHOVHVYDOJHWS§
/LVWHKYRUMHJYLODUEHMGHIRUDWGHUYHGGHNRPPHQGH
2.IRUKDQGOLQJHURJV§VWLOOHVNUDYRPJUDGYLVIMHUQHOVH
DIGH¨UHEHODVWHQGHIDNWRUHUXGIUDKRYHGDUJXPHQWHW
6NDOSURFHQWLJHQQHPVNDOGUHQJHQHPHG

Ulrik Lyng Vestergaard
Rødkilde Gymnasium

Allan Tarp
VUC Aarhus

Åbent postkort
til Christine Antorini

Fra den smukke fjerpen
til den digitale
verdens ulidelige lethed

7XVLQGWDNIRUGLQXGPHOGLQJRPQHGEULQJHOVHDINODVVHVWºUUHOVHQLJ\PQDVLHW'HWO\GHUV§JRGWDWGHWEºUEOLYHVDQGW
2JKYHPYHG0§VNHYLOI¨UUHHOHYHULNODVVHUQHEHW\GHDW
YLNDQVSDUHS§ODWWHUNXUVHUQHIRUGLYLNDQVPLOHŴKHOWDI
os selv.

'-)NDQ0$NDQ'0NDQŴPHQKYRUEOLYHU*/DI"
+YRUEOLYHUGHQGLJLWDOHDIVWHPQLQJVPXOLJKHGDI"'HWHU
VHOYIºOJHOLJVWU§OHQGHDWYLKDUHWHQJDJHUHWRJNRPSHWHQW
WLOOLGVUHSU¨VHQWDQWNRUSV'HUIRU\GHUGHRJV§HQLQGVDWV
VRPŻSRVWEXGŻ0HQGHWYLOOHGRJY¨UHHQOHWWHOVHIRUHQKYHU
WLOOLGVUHSU¨VHQWDQWŴLV¨US§GHVWRUHVNROHUŴKYLVGHU
tillige var mulighed for at stemme digitalt.
+YDGHUEHJUXQGHOVHQIRUDWVWHPPHGLJLWDOW"
-DDOOHUHGHLQGHQVLGVWHYDOJWLOKRYHGEHVW\UHOVHQL
IRUHVORJ/LVWHDWGHUVNXOOH§EQHVPXOLJKHGIRUHOHNWURQLVNHDIVWHPQLQJHU'HWYLOOHLNNHEORWY¨UHELOOLJHUHPHQ
VDQGHOLJRJV§OHWWHUHIRUDOOHSDUWHU9LEUXJHUMRFRPSXWHUHQ
– hver dag – og det kan ikkeY¨UHQRJHWSUREOHPDWV¨WWH
HWNU\GVGLJLWDOW
3§VLGVWHKRYHGEHVW\UHOVHVPºGHKºUWHYLHWOºIWHRPHQ
GLJLWDOLVHULQJ0§VNHO\NNHVGHWLƀ9LYLOKLOVHGHQ
GLJLWDOHDIVWHPQLQJVPXOLJKHGYHONRPPHQ

Anne Aagaard
Borupgaard Gymnasium

Opfordring til at stemme!
-DGXHUP§VNHVWDGLJY¨NUHODWLYWQ\1HMGXYHGLNNHKYDG
IRUVNHOOHQHUS§GHOLVWHUGHUVWLOOHURS-DGHUEOLYHUVDPPHQVDWHQKRYHGEHVW\UHOVHXDQVHWRPGXVWHPPHURPHW
SDUXJHU1HMGHWJºUGHWLNNHOLJHJ\OGLJWRPGXVWHPPHU
Ja, vi harOLJHY¨UHWLJHQQHPHWQ¨VWHQXOLGHOLJWODQJWIRONHWLQJVYDOJ1HMGXKDULNNHRSEUXJWGLQYDOJGHOWDJHOVHVNYRWHIRUDIGHQJUXQG-DYLKDUXEHYLGVWOHYHWXQGHU
GHPRNUDWLHWVYHOVLJQHOVHULKHOHYRUHVOHYHWLGPHQ1HM
GHPRNUDWLHULNNHQRJHWVHOYIºOJHOLJWV§-DYLskal forEHGUHYDOJGHOWDJHOVHQIUDVLGVWH+%YDOJGHUOºGS§VºOOH
SURFHQW SLQOLJW 1HMGHWVHULNNHJRGWXGIRUHQRUJDnisation – heller ikke i en kommende overenskomstforhandling – at så få af dens medlemmer er engagerede. Ja, du kan
GHUIRU¨QGUH J\PQDVLH YHUGHQ HQ YHGDWI§VDWGHWHQH
kryds, med det samme GXI§UVWHPPHVHGOHQLK§QGHQ1HM
det tager ikke mere end 20 sekunder af dit frikvarter. Ja, du
VNDOVWHPPHSHUVRQOLJWLVWHGHWIRUHIWHUHQEHVWHPWOLVWH
KYLVGXHUXVLNNHU1HMGXI§ULNNHYDOJXGWDOHOVHUQHIUD
NDQGLGDWHUQHIºULQ¨VWHQXPPHUV§-DJO¨GGLJVDPPHQ
med mig til, at Gymnasieskolen nummer 18 rammer gaden.
Niels Christiansen
GL’s bestyrelse for de private gymnasier

Sigrid Jørgensen
GL’s hovedbestyrelse

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. 31.
oktober kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org

Hvem skal have GL’s uddannelsespris 2011?

Læs mere om tidligere års prismodtagere på GL’s hjemmeside www.gl.org.
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Kender du nogen, som har gjort noget særligt for de gymnasiale uddannelser? GL’s uddannelsespris giver vi til institutioner/myndigheder eller enkeltpersoner, som har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for de gymnasiale uddannelser. Det kan for eksempel være, at din kandidat
har gjort noget, der har forhøjet kvaliteten eller forbedret vilkårene for de gymnasiale uddannelser. Eller vedkommende har måske ydet en særlig indsats for at fremme elevernes motivation til
at holde fast i uddannelse og nedbringe deres fravær fra undervisningen. Du vælger selv temaet
og kandidaten for den bemærkelsesværdige indsats, som følges op af en kortfattet begrundelse.
"MMFIBSNVMJHIFEGPSBUJOETFOEFGPSTMBHUJMQSJTNPEUBHFS F TPN(-TTFLSFUBSJBUTLBMIBWFTFOFTUGSFEBHEFOOPWFNCFSLMPLLFO HFSOFQÌNBJMgl@gl.org.
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GL-E KURSUSNYT

GL-E KURSER
)ºOJPHGS§*/(ŸVIRUVLGHS§KWWSJOHJO
RUJ1\KHGVVHNWLRQHQRSGDWHUHVOºEHQGH
med omtale af nye kurser og konferencer,
som er relevante for skolerne.

NYHED

3RSXO¨UWNXUVXVJHQXGE\GHVQXL.ºEHQKDYQVRPU§GHW
”Interaktive tavler i dansk og sprogfagene”
.XUVXVGDJ*ODGVD[H*\PQDsium.
,QIRWLOPHOGLQJS§KWWSJOHJORUJXQGHU
IT i undervisningen.
”The Digital Age” – 2-dages internat
.XUVXVGDJHQRYHPEHU
.ºEHQKDYQ6
,QIRWLOPHOGLQJVHQHVWS§
KWWSJOHJORUJXQGHU,7LXQGHUYLVQLQgen.
”Læring gennem Problematiserende
Netmedieret Vejledning”
.XUVXVGDJ IHEUXDU9HMOH
,QIRWLOPHOGLQJVHQHVWS§
KWWSJOHJORUJXQGHU,7LXQGHUYLVQLQgen.
”Interaktive tavler i økonomiske fag” –
VHSDUDWHGDJH
.XUVXVGDJHGHFHPEHURJ
PDUWV9HMOH
,QIRWLOPHOGLQJVHQHVWS§
KWWSJOHJORUJXQGHU,7LXQGHUYLVQLQgen.
81,&NXUVHUQH”Lyd og video til nettet”
og ”Web 2.0”
.XUVXVGDJHKKY .ºEHQKDYQ 
RJ $DUKXV
,QIRWLOPHOGLQJVHQHVWS§
KWWSJOHJORUJXQGHU,7LXQGHUYLVQLQgen.
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.RQWDNW*/(S§JOH#JORUJ
Husk, du altid kan se det aktuelle
NXUVXVWLOEXGIUD*/(RJGHIDJOLJH
IRUHQLQJHUS§*/(ŸVKMHPPHVLGH
KWWSJOHJORUJRJS§(08ŸHQ
KWWSHIWHUXGGJ\PHPXGN

KURSER I FAGENE
GLB&D Nordjylland

Samfundsfag

”Regionsmøde GLB&D Nordjylland”
GHQQRYHPEHUS§1RUGNUDIW.MHOOHUXSV7RUY$DOERUJ
3URJUDP
$QNRPVWNDƽH
2ULHQWHULQJRJPHGGHOHOVHUIUDIRUHQLQJHQYDOJDIUHJLRQVUHSU¨VHQWDQWHU
0ºGHPHGIDJNRQVXOHQW5HQH
%¾KOPDQQ(YDOXHULQJDIHNVDPHQVSURMHNWHWLGHHUWLOHIWHUXGGDQQHOVHVNXUVHU
SUDNWLVNHV§YHOVRPWHRUHWLVNH
7U\NNHWHNQLNŴRSO¨JYHG1LHOV
6ORWK$UWEUHDN+RWHO
3DXVHŴIURNRVWS§$]]XUUD
%RPEDL
$ISUºYQLQJDIWU\NNHWHNQLNNHU PHGEULQJLGHHUWLOWU\NNHQH 
.XUVXVDIJLIWNURQHU LQNOXVLYHIURNRVWPHGNDƽHRJYDQGVDPWPDWHULDOHWLO
WU\NQLQJ 
7LOPHOGLQJWLO$QQH/LVH6FKRX
$3#KDVVHULVJ\PGNVHQHVWG

”Elevaktiverende pædagogik i samfundsfag”
.XUVHWJLYHULQVSLUDWLRQWLORJDISUºYQLQJ
af elevaktiverende øvelser i samfundsIDJVXQGHUYLVQLQJHQ,QVSLUDWLRQHQHU
EODKHQWHWL&RRSHUDWLYH/HDUQLQJRJWLOSDVVHWIDJOLJHEHKRYRJPDWHULDOH
7LGIUDNORNNHQ
6WHG)UHGHULFLD*\PQDVLXP
3ULVNURQHU
3URJUDP
9HONRPVW
,QWURGXNWLRQWLOHOHYDNWLYHUHQGH
S¨GDJRJLN
3U¨VHQWDWLRQDILG«EDQNRJFHQWUDOHVWUXNWXUHUWLOVDWSUDNWLVNHºYHOVHU
(IWHUPLGGDJVNDƽH
:RUNVKRSSHU PHGEULQJHQIDJERJ
HOOHUIDJOLJWPDWHULDOH 
$IUXQGLQJ
7DNIRULGDJ
7LOPHOGLQJWLO/LVEHWK%DVEDOOH
OE#PIJ\PGNLQGHQ
2SO\VYHGWLOPHOGLQJHQ1DYQHPDLO
DQV¨WWHOVHVVWHGRJGLQVNROHV($1QXPmer.

Historie
”Velfærdsstatens historie – udvikling
og udfordringer”
5HJLRQDONXUVXV PDQGDJGHQPDUWV
2012 klokken 9.30 til 15.45.
6WHG+RWHO.ROGLQJIMRUG)MRUGYHM
.ROGLQJ
3ULVNURQHU
3URIHVVRU.ODXV3HWHUVHQ6'8EHKDQGOHU
KRYHGIDVHUQHLGHQGDQVNHYHOI¨UGVVWDWV
KLVWRULHRJSU¨VHQWHUHUQ\HUHIRUVNQLQJVWHQGHQVHU(QGHOLJYLOKDQO¨JJHRSWLOHQ
GLVNXVVLRQRPWY¨UIDJOLJHWLOJDQJHWLO
XQGHUYLVQLQJLYHOI¨UGVVWDWHQVKLVWRULH
3KGVWLSHQGLDW+HLGL9DG-ºQVVRQ6'8
EHO\VHUGDQVNLQWHJUDWLRQVSROLWLNFD
1967-2007. Hvilke faktorer har drevet
GHQQHSROLWLN"
,QGHQIURNRVWHUGHUHQRPYLVQLQJS§
+RWHO.ROGLQJIMRUGKYLVE\JQLQJHUIXQJHUHGHVRPWXEHUNXORVHVDQDWRULXPIUD
WLO'DJHQUXQGHVDIPHGHWEHVºJS§
'DQVN6\JHSOHMHKLVWRULVN0XVHXP
7LOPHOGLQJVHQHVWGIHEUXDUWLO
UHJLRQVVHNUHW¨U+HLGL)XQGHU
IX#URHGNLOGHJ\PGN

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 kursussekretær Inge Nørgaard senest
31. oktober kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

Spansk

Tysk

”Regionalisme i Spanien – med fokus på Catalonien”
.XUVHWDIKROGHV
9HVW7LGRJVWHGNOS§(J§*\PQDVLXP0HMOE\YHM(J§
7LOPHOGLQJVIULVW6HQHVWWLO1LHOV/HLIHUS§QO#HJJ\PGN
VW7LGRJVWHGNOS§5RVNLOGH.DWHGUDOVNROH
+ROE¨NYHM5RVNLOGH
7LOPHOGLQJVIULVW6HQHVWS§QO#HJJ\PGN
3ULVNURQHUIRUPHGOHPPHUDI6SDQVNO¨UHUIRUHQLQJHQ
kroner for andre.
3URJUDP/OXLV%DUFHOµGHUHUJ\PQDVLHO¨UHURJKHUERHQGH
FDWDODQHUYLOKROGHRSO¨JRPGHWDWY¨UHFDWDODQHURJRPDW
OHYHPHGVS¨QGLQJHUQHPHOOHPVSDQVNRJFDWDODQVNQDWLRQDOLVme.
&DUVWHQ+XPOHE¨NOHNWRUS§&%6YLOKROGHRSO¨JRPQDWLRQDlisme- og identitetsteori og om de forskellige nationalismer og
UHJLRQDOLVPHUL6SDQLHQKHUXQGHUKYRUGDQGHIRUKROGHUVLJWLO
EHJUHEHUVRPŻQDWLRQŻRJŻUHJLRQŻPHGPHUH
6HGHWDOMHULRSVODJHWXQGHUVSDQVNS§KWWSJOHJORUJ

”Skriftlig dimension – Op til A!”
7LGRJVWHG2GHQVH.DWHGUDOVNROHWLUVGDJGHQNORNken 9.30-16.00.
7LOPHOGLQJVIULVWRJNRQWDNW6HQHVWWLOERGLOUDYQ#
skolekom.dk, tlf. 6613 8031.
%LQGHQGHWLOPHOGLQJPHGRSO\VQLQJRP($1QU
3ULVNURQHU
)RUP§O+HOGDJVNXUVXVPHGIRNXVS§SURJUHVVLRQLGHWVNULIWOLJH
DUEHMGHE§GHIRUIRUWV¨WWHUKROGRJŻOºIWKROGŻ2SO¨J)DJNRQVXOHQW%HQWH+DQVHQ%RGLO5DYQRJHQGQXHQVNULIWOLJFHQVRU
(NVDPHQVRSJDYHQ(UIDULQJHUPHG§UHWVVNULIWOLJHRSJDYHUS§
VW[EHGºPPHOVHVNULWHULHUK\SSLJKHGDIIHMOW\SHU
'DJOLJWU¨QLQJ2SJDYHW\SHURJSURJUHVVLRQVDPVSLOPHGGHW
GDJOLJHDUEHMGH
0§OJUXSSH7\VNO¨UHUHLXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH
3URJUDP3§(08RJL:LVVHQV:HUWQU

MA og den gode samtale
/PHMFMFEJHFLBOTFMWPHWJMIFMTUIBWFTÌMJEUJOECMBOEJOHGSBBLBTTFOPNNVMJHU7FESÌEJHIFETNEFSOFIBSEFLVOCSVHGPS
EFUMPWQMJHUJHFNJOJNVN"OESFWJMHFSOFIBWFFOLPSUTOBLNFETWBSQÌTQSHTNÌMPHLPOLSFUFSÌE0HBOESFJHFOOTLFSFO
MJEUMOHFSF NFSFDPBDIFOEFTBNUBMFOPHMFFOEEBøFSF#FIPWFOFFSGPSTLFMMJHFPHLBOOESFTJHPWFSUJEIPTEFOFOLFMUF
."BSCFKEFSMCFOEFNFE IWPSEBOWJLBOPQGZMEFEFNFHFUGPSTLFMMJHFCFIPW WJNEFSIPTWPSFTNFEMFNNFS7JOTLFSBU
tilbyde så meget selvbestemmelse som muligt og at tilbyde netop det, den enkelte har behov for her og nu.
Derfor har vi i MA ,CFOIBWOTJEFOFGUFSÌSFUBSCFKEFUNFEBUVEWJLMFPHöOKVTUFSFFUOZULPODFQUGPSWPSFTSÌEJHIFETmøder. Når man skal til rådighedsmøde hos MA, kan man inden for en given periode selv vælge mødedato, og på dagen
bestemmer man selv, hvornår man vil komme, og hvad man har behov for. En rådighedssamtale hos MA kan være alt fra en
GPSIPMETWJTLPSUSÌEJHIFETWVSEFSJOHUJMFOMJEUMOHFSFWFKMFEOJOHTTBNUBMF IWPSNBOGPSFLTFNQFMLBOGÌGFFECBDLQÌTJUBOTHOJOHTNBUFSJBMF GÌTWBSQÌTQSHTNÌMPHGÌHPEFSÌEPNBSCFKETNBSLFEFU BOEFOBLUS BLUJWFSJOHNFEWJEFSF7JUJMCZEFS
TBNUJEJHIWFSHBOHUPÌCOFXPSLTIPQQFSNFETLJGUFOEFFNOFS4LVMMFEFSWSFWFOUFUJE LBONBOTMÌTJHOFEJWPSFTDBGÏNJMK
NFECMEFTPGBFSPHUBHFTJHFOLPQLBòFPHFODSPJTTBOU JNFOTNBOMTFSEBHFOTBWJTFSFMMFSHÌSQÌOFUUFU
7JBSCFKEFSNFEBUJNQMFNFOUFSFLPODFQUFUQÌBMMFWPSFTLPOUPSFS NFEEFKVTUFSJOHFSEFSGMHFSBGNJOESFWPMVNFO
%FUOZFLPODFQUIBSHJWFUQPUFIPTNFEMFNNFSOF7FETFOFTUFCSVHFSVOEFSTHFMTFBG."TSÌEJHIFETNEFSöLWJFOTBNMFU
UJMGSFETIFETTDPSFQÌQSPDFOU5BHFUJCFUSBHUOJOHBUGSFNNEFUFSPCMJHBUPSJTL PHBUFOSÌEJHIFETWVSEFSJOHNÌTLFJLLF
det sjoveste, er vi godt tilfredse med det resultat. Mange af kommentarerne giver udtryk for, at medlemmerne hos MA oplever
sig mødt med respekt, og at muligheden for selv at vælge og tage ansvar for egen situation styrker den enkelte på vejen mod
arbejde.

7JHMEFSPTNFHFUPWFS BU."TNPEFMOVCMJWFSHKPSUUJMHFOTUBOEGPSFOGPSTHTPSEOJOHGSBDFOUSBMUIPME%FUCMJWFSTQOdende at følge resultaterne af forsøget.
Kontakt: .BSJBOOF3PTTBOEFS DIFGGPS."+PC FNBJMmrr@ma-kasse.dk UMG

Gymnasieskolen ſ #17 ſ 2011

"OESFBLBTTFSIBSTJEFOUBHFUCPMEFOPQPHLPQJFSFUEFMFBGFMMFSIFMF."TLPODFQU PH"SCFKETNBSLFETTUZSFMTFOIBSOVUBHFU
JOJUJBUJWUJM BUFOUJMTWBSFOEFNPEFMCMJWFSBGQSWFUJFOTUSSFTBNNFOIOH'PSTLOJOHFOWJTFS BUHPEFTBNUBMFSJCMBOEUBOEFU
a-kassen bidrager til at få ledige hurtigere i job, ligesom også det, at den ledige føler ejerskab til sin egen situation, har positiv
indflydelse på, om indsatsen virker. Centralt i forsøget er netop muligheden for selv at have indflydelse på samtalens indhold
PHGPSN*BMUTZWBLBTTFSFSNFEJGPSTHFUPNwEFOHPEFTBNUBMFw IFSJCMBOEU."
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PÆDAGOGIK

SAMFUNDSFAG

Titel: Videnskabsteori for de pædagogiske
professionsuddannelser
Forfatter: Ulf Brinkkjær og Marianne Høyen
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Pris: 225 kroner, 164 sider
Vurdering og anmeldelse: Stig F. Sørensen

Titel: Årgang 2012
– socialliv og samvær i en tid med nye medier
Forfatter: Søren Schultz Hansen
Forlag: Informations Forlag
Pris: 249 kroner, 200 sider
Vurdering og anmeldelse: Benny Jacobsen

God guide til videnskabsteori

Privatlivets hvad?

6HOYRPERJHQHUVNUHYHWWLOVWXGHUHQGHS§GHS¨GDJRJLVNHSURIHVVLRQVXGGDQQHOVHUNDQGHQXGP¨UNHWO¨VHVDIDQGUHGHUºQVNHU
DWI§HQKXUWLJQHPRJHOHPHQW¨ULQGIºULQJLYLGHQVNDEVWHRUL
)RUIDWWHUQHVXGJDQJVSXQNWHUDWYLGHQLNNHHUQRJHWGHUHUGXPSHWQHGIUDKLPOHQ9LGHQHUDOWLGVNDEWLHQKLVWRULVNNRQWHNVW
<GHUPHUHSRLQWHUHUIRUIDWWHUQHDWGHULGHVHQHVWH§UHUVDW
VSºUJVP§OVWHJQYHGVDPPHQK¨QJHQPHOOHPYLGHQVNDERJVDQGhed. I dag er der mange forskellige interesser knyttet til videnskaEHQVIXQNWLRQRJUROOHV§EHKRYHWIRUDWYLGHQRJHWRPYLGHQVNDEVWHRULHUEOHYHWHQQºGYHQGLJKHG+HUXGRYHUHUGHUHWVWLJHQGHNUDY
WLOHOHYHURJVWXGHUHQGHDWGHVNDOYLGHQRJHWRPYLGHQVNDEVWHRUL
RJDWGHVNDONXQQHIRUHWDJHUHƿHNVLRQHURYHUWHRUHWLVNHRJPHWRGLVNHSUREOHPVWLOOLQJHU
)RUIDWWHUQHJLYHUHQJRGLQGIºULQJLKYDGYLGHQVNDEVWHRULHU
RJGHUHIWHUJLYHVGHUHWNRUWRYHUEOLNRYHUS¨GDJRJLNNHQVYLGHQVNDEHOLJHXGYLNOLQJ%RJHQVNHUQHEHVW§UDIHQLQWURGXNWLRQWLOGH
IRUVNHOOLJHYLGHQVNDEVWHRUHWLVNHUHWQLQJHU+HUEOLYHUSRVLWLYLVPH
I¨QRPRQRORJLRJKHUPHQHXWLNEHKDQGOHWS§HQƾQP§GHV§O¨VHUHQI§UHWRYHUEOLNRJHQLQGVLJWLWHRULHUQH7LOJHQJ¨OGEOLYHUHGH
NRQVWUXNWLYLVWLVNH UHWQLQJHU JHQVWDQG IRU HQ UHW RYHUƿDGLVN
EHKDQGOLQJ'HWHUV\QGGDGHHUHQY¨VHQWOLJGHODIGHQDNWXHOOH
GLVNXVVLRQRJGHEDWLPDQJHIDJLQGHQIRUXGGDQQHOVHVV\VWHPHW
)RUIDWWHUQHEXUGHQRNKDYHJMRUWQRJHWPHUHXGDIGLVNXUVWHRULRJ
socialkonstruktivisme.
%RJHQVOXWWHVDIPHGHWULJWLJJRGWDIVQLWRPYLGHQVNDEVNULWHULHU+HURSULGVHVNULWHULHUQHIRUKYDGJRGYLGHQVNDEHU'HWWH
afsnit kan nemt anvendes som en guide til den, der skal til at
foretage en kvantitativ eller kvalitativ undersøgelse.

6WDNNHOV *RƽPDQ +DQV VRQGULQJ PHOOHP IURQW RJ EDFNVWDJH
KROGHULNNHPHUH'HWHUNRQNOXVLRQHQDI6ºUHQ6FKXOW]+DQVHQV
ERJRPGHQIºUVWHGLJLWDOHJHQHUDWLRQ+DQNDOGHUGHQŻ§UJDQJ
Ż%DJJUXQGHQHUDWJHQHUDWLRQHQHUGHQIºUVWHGHUKDU
Y¨UHW GLJLWDOLVHUHW KHOH OLYHW Ŵ PHG LQWHUQHW RJ GLYHUVH DQGUH
digitale medier. Årgangen fylder 18 år i 2012. Deraf titlen – lidt
VºJWPHQGHWWLOJLYHVIRUGHWHUHQULJWLJLQWHUHVVDQWERJ
)RUIDWWHUHQKDULQWHUYLHZHWHQU¨NNHXQJHPHQQHVNHUIºGWL
RJ VDW GLVVHVGLJLWDOH DGI¨UG LUHODWLRQ WLO LQWHUYLHZHGH
SHUVRQHULDOGHUHQWLO§UŻUJDQJŻHUpå hele tiden, og
KHOHWLGHQNDQGHQ§VPHGGLJLWDOHKHQYHQGHOVHU%DJJUXQGHQIRU
LQWHUQHWWHWVVWRUHVXFFHVKDUQRNIºUVWRJIUHPPHVWY¨UHWDWGHW
KDUJMRUWDGJDQJHQWLOLQIRUPDWLRQHQPHJHWOHWWHUH$OWHUWLOJ¨Qgeligt, altid for alle. Men for ”årgang 2012” handler det i lige så
KºMJUDGRPVHOYDWY¨UHWLOJ¨QJHOLJDOWLGIRUDOOH0HGPRELOWHOHIRQHQFKDWWHQWZLWWHURSGDWHULQJHURJVWDWXVPHGGHOHOVHUS§
)DFHERRNNDQPDQNRQVWDQWQ§VLWQHWY¨UNRJQ§VDIVDPPH
6¨UOLJWHUY¨JWHQS§synkronisme LQWHUHVVDQW0DQVNDOVYDUH
inden for cirka 5 minutter, ellers går afsenderen ud fra, at man
LNNHJLGHUNRPPXQLNHUHPHG«Q'HWEHW\GHUDWPDLOHQVWRUWVHW
Y¨OJHVIUD0RELOVDPWDOHQHUQDWXUOLJYLVRJV§V\QNURQPHQGHQ
O¨JJHUMREHVODJS§ƿHUHVDQVHURJQHGV¨WWHUGHUIRUPXOLJKHGHQ
IRUDWIºOJHPHGDQGUHVWHGHU6FKXOW]+DQVHQKDUVXSSOHUHWVLQH
HPSLULVNHGDWDPHGWHRUHWLVNHSHUVSHNWLYHULQJHU$OWVDPPHQ
rigtig fascinerende.

LUDUS
STUDIEADMINISTRATION

0.1'01.ŏđŏ2!.(%'ŏđŏû!'0%2%/!.%*#ŏđŏ+'1/
LUDUS Web giver lærerne overblik
og skaber struktur for eleverne
Hos CSC arbejder vi dagligt på at
forbedre LUDUS og LUDUS Web, så
systemet i stadig højere grad opfylder de behov, som brugerne rundt
om på landets skoler måtte have.
Særligt lægger vi vægt på konstant
optimering af brugervenligheden, så
brugerne kan udføre deres arbejdsopgaver så effektivt som muligt.
I LUDUS Web kan lærerne blandt
andet give skriftlige opgaver til hold/
klasser og samtidig tage højde for
elevernes resterende arbejdsbyrde.
Lærerne får en oversigt over opgavebelastning på tværs af hold og fag
– helt ned på elevniveau.
Forløbsbeskrivelser sikrer overblik
og struktur gennem et helt undervisningsforløb. Læreren kan frit
arbejde med forløbet i oversigtsform

OVERFØRSEL AF DATA
FRA LUDUS
đŏ .+*0!.
đŏ '+(! *0.
đŏ /5

đŏ %(%+ 0%'
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đŏ ,0#!(/!ċ '
đŏ ,0#ċ '
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ŏ *0!#.0%+*/0%(1
đŏ  **!(/!/#1% !*ċ '
đŏ 
đŏ %(#!)!( %*#ċ '

eller med udgangspunkt i skemaet,
uanset hvor i forløbet læreren beﬁnder sig. Ved aﬂysninger i forløbet kan
alle lektioner med få klik rykkes, så
en detaljeret forhåndsplanlægning
ikke risikerer at give ekstraarbejde
med ﬂytning af lektier, vedhæftede
dokumenter mm. Ligeledes håndteres
parallelforløb i skemaet, så forskellige læreres forløb i samme fag kan
behandles separat. Ved udgang af
perioden kan forløbsbeskrivelsen konverteres til undervisningsbeskrivelse
til censor, som kan gives egen adgang
til systemet.
Effektiv fraværsregistrering
I den seneste LUDUS Web-version har
vi forbedret lærernes fraværsredskab
til at omhandle fraværsregistrering
direkte via smartphones. Herved kan
læreren nemt og hurtigt registrere
elevernes mødegange uden at skulle
have en computer ved hånden.

UDSKRIFTER
đŏ ăĆĀŇŏ,.D !ü*!.! !ŏ
udskrifter
đŏ !* !(%#0ŏ*0(ŏ)1(%#!

UDVEKSLING AF DATA
TIL OG FRA LUDUS
đŏ ,ġ*0%/
đŏ 0,(*
đŏ 
đŏ 

DATA IMPORT
đŏ .+5#*%*#ċ*!0
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đŏ  ġ'+.0
đŏ  

I
Bestil en gratis præsentation
og demonstration af LUDUS
på tlf. 36 14 70 70.
Læs mere på www.csc.com/
sundhed
Løsninger
Studieadministration.

LUDUS ejer skolerne selv deres
data. Det betyder, at skolen bestemmer hvem eller hvilke organisationer der må få indsigt i data.
CSC varetager gerne driften af
LUDUS med de nyeste sikkerhedstiltag og opdateringer.

LUDUS
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ﬂerfaglig prøve

MINDEORD

Sammen er vi

bedst til dansk!
Vi byder velkommen til nye medlemmer med en smuk særudgivelse.
Meld dig ind i Dansklærerforeningen nu, eller hverv et nyt medlem.
Så modtager du antologien “Med varsomhed og vovemod” – ny antologi
med tekster om og til dansklærere. Og når du vender bogen om, får du
”Vær beredt” – en læsedagbog!
Dansklærerforeningen er alle dansklæreres faglige forening.
Som medlem får du:
Inspiration
Viden
Dialog
Indﬂydelse
Meld dig ind inden 1. december 2011 på mit.dansklf.dk, eller send en
mail til dansklf@dansklf.dk.
Er du allerede medlem, kan du skaffe et nyt medlem – og få antologien
som gave!
Når kontingentet er betalt, modtager du særudgivelsen ’Med varsomhed
og vovemod’ helt gratis!
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”Det lyder måske højstemt, men jeg kan huske, at jeg den eftermiddag
sendte min dansklærer en taknemmelig tanke. For jeg tror faktisk, at hans
anerkendende blik den januardag og det år, jeg havde ham som dansklærer,
har betydet meget for mig.”
(Forfatteren Joseﬁne Klougart – citat fra bogen)

mit.dansklf.dk · dansklf@dansklf.dk · Tlf: 33790010

Gymnasieskolen modtager mindeord.
De skal maks. indeholde 2.400 enheder
inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen
senest mandag d. 31. oktober kl. 14.00
på gymnasieskolen@gl.org

Steen Nørgaard

6WXGLHYHMOHGHU RJ OHNWRU L PDWHPDWLN RJ
UHOLJLRQ+RUVHQV+) 98&
Den 25. august døde vores kollega og ven
6WHHQ 1ºUJDDUG JDQVNH XYHQWHW HIWHU I§
dages sygdom.
Steen var et multitalent. Uddannet som
E§GHNODVVLVNYLROLQLVWRJŴQ¨VWHQŴVRP
cand.theol. kunne hans valg af matematikNHQVRPKRYHGIDJXPLGGHOEDUWXQGUH0HQ
NXQLQGWLOPDQRSOHYHGHKDQVE§GH§QGHOLJHRJ¨VWHWLVNHWLOJDQJWLORJV§GHWWHIHOW
2JV§YDU6WHHQHQJXGVEHQ§GHWS¨GDJRJ
$WXQGHUYLVHYHMOHGHDWJLYHRJKM¨OSHYDU
afgørende for ham.
6WHHQVPDQJHWDOHQWHUYDUHIWHUVSXUJWH
+DQORGVLJRYHUWDOHWLOE§GHDGPLQLVWUDWLRQ
PDWHPDWLVNRSJDYHNRPPLVVLRQO¨UHERJVXGJLYHOVHURJIDJOLJHHNVSHULPHQWHU
0HQKDQYHQGWHDOWLGWLOEDJHWLOGHQIXQNWLRQGHUSDVVHGHKDPEHGVW'HQOHYHQGH
XQGHUYLVQLQJRJYHMOHGQLQJ'HWOHYHQGH
RUG(OOHUVRP6WHHQYLOOHVLJHGHW.RQWDNW
RJQ¨UY¨U
5LJWLJPDQJHNXUVLVWHUKDUY¨UHWRPNULQJ
6WHHQ1ºUJDDUGVYHMOHGHUNRQWRURJKDUI§HW
GHQ VWºWWH PDQ NXQ NDQ I§ IUD HW ¨JWH
Q¨UY¨UHQGHPHGPHQQHVNHŴRJVRPGHW
var så meningsfuldt for Steen at kunne give.
Steen var et meget givende og et meget
etisk menneske. Men han var også den mest
YLGXQGHUOLJWKXPRULVWLVNHNROOHJDHQVNDUS
GHEDWWºUŴRJHQNRPSURPLVOºVNULWLNHUDI
HQKYHU IRUP IRU XPHQQHVNHOLJW EXUHDXNUDWL6WHHQ1ºUJDDUGYDUHQYLGWIDYQHQGH
PDQG+DQYDUVSLULWXHOWVºJHQGHRJKDQ
XGIRUGUHGHOLYHWRJHNVSHULPHQWHUHGHPHG
det.
+DQVOLGWXQGHUVSLOOHGHVWLOWLOWURGVEOHY
KDQRIWHPLGWSXQNWLIRUVDPOLQJHURJKDQ
XGVWU§OHGH VSHFLHOW L VLQH VLGVWH §U HQ
trivsel og en styrke, som vi var mange, der
OXNUHUHGHS§9LKDUYHG6WHHQVGºGPLVWHW
HQVWRURJVW¨UNSHUVRQOLJKHGS§+RUVHQV
+) 98&9RUHVWDQNHUJ§UQXWLO6WHHQV
elskede Hanne, der fyldte så meget i hans
OLY6WHHQVOLYYDUHQK\OGHVWWLON¨UOLJKHGHQ
UHWY¨UH6WHHQVPLQGH
0DLNHQ6FKDQGRUƽ+DQQH(QJHOO$VJHU
6SDQJVEHUJ-DQ%LOGH

THE ENGLISH THEATRE
OF COPENHAGEN
WWW.LONDONTOAST.DK

CRAZY CHRISTMAS CABARET

GLA SSALEN,
TIVOLI
NOV 09. 11 - J AN 14. 12
MON-FRI: 19:30. SAT 15:00 & 19:30

a VIVIENNE M C KEE
PRODUCTION
TICKETS:
VESTERBROGADE 3, 1630 KBH V
33 15 10 12
OR TEATERBILLETTER.DK
OR BILLETLUGEN.DK

TEACHING MATERIAL:
AVAILABLE AT

WWW.LONDONTOAST.DK

FRA LÆSER TIL LÆSER

Bogudgave af encyklopædien
sælges

Her kan indrykkes ikke-erhvervsmæssige annoncer samt salg af lejligheder,
huse og grunde. Maks. 40 ord plus overskrift. Teksten (helst pr. e-mail til
gymnasieskolen@gl.org) samt betalingen
kr. 150,- inkl. moms (indsat på bladets
bankkonto i Danske Bank 4180-3119416-264) skal være på redaktionen
senest dagen før deadline (se deadlines
andetsteds i bladet eller på
www.gymnasieskolen.dk).

Luksusudgaven af den Store Danske
Encyklopædi (grønt skind og orange)
sælges.
Nypris 36.000 kr.
Stand: stort set som ny. Pris: 4.000 kr.
Kontakt Christina, 6060 4338,
christinaspanggaard@gmail.com.

Barcelona
Centralt beliggende i rolig ejendom og
rolig gade. To metrostop fra Ramblaen,
15 min. fra stranden. Nyindrettet 3 værelser, køkken og bad, 4 sovepladser.
Fra 2.800 kr. ugt. for to. Optaget 26.
dec.-3. jan. Kontakt:
mlig46@yahoo.dk
eller tlf. 4824 2146.

REJSEANNONCER
Berlin, meget lækker
3-værelses udsigtslejlighed

BARCELONA
LONDON
BERLIN
PRAG
LISSABON
MADRID
ROM
PA R I S
MALAGA
DUBLIN
- ALLE EUROPÆISKE BYER

www.grupperejsebureauet.dk – tlf.: 4494 6090

OPLEVELSE
FORANDRING
SAMARBEJDE
NY VIDEN
Vi koncentrerer os om rejsens
planlægning og gennemførelse,
- så du kan koncentrere dig om
det faglige indhold

- det er os du kommer tilbage til…
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Lækker 3-værelses udsigtslejlighed til
6 personer. Beliggende med bademulighed direkte til Havel-floden, Spandauer See. Fuldt indrettet lejlighed med
altan, stue, to værelser, køkken med
spiseplads, opvaskemaskine, mikroovn,
vaskemaskine, badekar, internet og tv.
Gratis parkering, 100 meter til offentlig
transport.
info@wasserstadt.dk
www.wasserstadt.dk.

STUDIEREJSER I EUROPA
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BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.
Kombinerer studietur og undervisning.

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

SPECIALIST I GRUPPEREJSER

Studierejser - 70 22 88 70 - www.alfatravel.dk

Berlin
7765
Berlin

fra kr.

fra kr.

770

765

1.335
CeskyRaj
Raj (Action
eller ski)fra kr.fra kr.1.395
Cesky
6 dg./3nt.
Prag 66 dg./3
dg./3 nt.
Prag
nt.

fra kr.
1.055
fra kr.
1.109

Tyskland6naturcamp
Krakow
dg./3 nt.

fra kr.
1.430
fra kr.
1.190

Krakau 6 dg./3
nt. nt.
Warszawa
6 dg./3

fra kr.
1.125
fra kr.
1.250

Warszawa66dg./3
dg./3 nt.
nt.
Budapest

fra kr.
1.125
fra kr.
1.315

Budapest6 6dg./3
dg./3nt.nt.
London

fra kr.
1.110
fra kr.
1.605

Vi har stadig plads i uge 11, 12 og 13 på de
ÁHVWHGHVWLQDWLRQHU²ULQJRJK¡UQ UPHUH
2.295 Istanbul... fra 2.895
fra
...
on
nd
Lo
95
1.8
Prag... fra
n... fra 2.995
blin... fra 2.295 Athe
Du
95
1.9
fra
...
ow
ak
Kr
fra 3.150
a... fra 2.895 Rom...
lon
rce
Ba
95
2.1
fra
Paris...
95 Dubai... fra 5.195
2.8
fra
...
ze
en
Fir
50
Wien... fra 2.2
.............................mange andre destinationer...................................
3ULVHUQHLQNOXGHUHUÀ\WURJQ WWHUPHGPRUJHQPDG HNVNOPRUJHQPDGL5RP
$OOHSULVHUEDVHUHWSnUHMVHLPDUWV

TLF. 7020 9160 |

INFO@SBTOURS.DK | WWW.SBTOURS.DK

NYT:I TJEKKIET
VI TILBYDER
OGSÅ
SKI
- BESTIL
NU! LONDON!

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

Studierejser 2011
SUPERPRIS
fra kr.

2.050,pr. person

Rom m. fly 6 dg./5 nt.
ﬂersengsværelse
på hotel, fra kr.
2.575,.............................

Top 3 studiebesøg:
t"HSJUVSFOt6EnVHUUJM1PNQFKJ
t#FTHQÌ/PWP/PSEJTL
Læs mere på kilroygroups.com
Tlf.: 7022 0535 - hol@kilroygroups.dk

Studierejse til Dublin
OPLEV DUBLIN MED FLY 5 DAGE /4 NÆTTER
i flersengsværelser på hostel
Top 3 studiebesøg:
t,JMNBJOIBN(BPM GOHTFM
t(VJOFTT4UPSFIPVTF
t#VTUVSUJM8JDLMPX.PVOUBJOT

Kontakt Vibeke
på tlf: 46 91 02 59
vije@team-benns.com
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Go beyond sightseeing

Din personlige rejse
begynder på Team-benns.com

13462

Køb dine undervisningsbøger hos SAXO
Det er nemt med en SKI godkendt partner

Dansk
Uddrag
fra centrale
værker

DIN PRIS

254,08

Bjarning Grøn,
Philip Kruse
Jakobsen & Jette
Rygaard Poulsen

eks. moms

%.#0ŗ3-#%ŗ
Fysik til C-niveau.

Ċŗ '&.ŗ#(%ª
Ċŗ ,!. ,#ŗ
&0,#(!
Ċŗ 0,#(!ŗûĚÿŗ
!
Ċŗ /&ŗ,./,,.

DIN PRIS

394,53
eks. moms

Teoretisk
indføring i
genren

Lone Holm & Jenny Gibson

#,ŗ-#(ŗ1#r
Ěŗ(ŗ!,/()!ŗ.#&ŗ
(-%/(ŗ#ŗ!3'(-#.ŗ
)!ŗ

Stig Hjarvard

'#

Fantasylitteratur
Af Bilbo Egelund
Fantasygenren på litteraturens præmisser
misser
Fantasylitteratur er en teoretisk indføring i genren
en på
enterer
litteraturens præmisser. Bogens første del præsenterer
ante
teoretiske vinkler på genren med fokus på relevante
en’,
danskfaglige emner som ’fantasy og romantikken’,
tmoder
’det magiske sprog i fantasy’ og ’fantasy og postmodernisme’. Anden del består af en antologi med uddrag fra
centrale fantasyværker.

Se uddrag af bogen på
www.gyldendal-uddannelse.dk

DIN PRIS

Berit Langdahl , Pia
Quist & Mimi Olsen

376,66

Ěŗ,/()!ŗ#ŗ(-%

Kr3- &.

eks. moms

Til dansk i gymnasiet.

164 sider

kr. 149,-

DIN PRIS

ex moms

ls
Kontakt salgschef Nie n
atio
Christensen for inform
på niels@saxo.com

Fantasygenren i danskundervisningen
Til antologidelens tekster er tilknyttet gruppeopgaver,
der bl.a. er inspireret af Cooperative Learning. I arbejdsopgaverne til de enkelte uddrag er også anført relevante
teoretiske afsnit til opgaveløsningen.

Til tysk i gymnasiet og på hf.

Til medieundervisningen i dansk
på alle gymnasiale
uddannelser.

- veje til viden
www.gyldendal-uddannelse.dk
Tlf. 33 75 55 60

381,76
eks. moms

ª!,ŗ*Hŗ(...
www.saxo.com
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne gælder minimum til d. 10. november 2011. Alle bestillinger tillægges 19,00 kroner i forsendelse i Danmark.
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L&R FYSIK

GYMNASIEELEVER SNYDER
Hvad gør vi ved det?
GYMNASIESKOLEN

EKSTRA UDFORDRINGER
TIL TALENTFULDE ELEVER
– nu også i Jylland

Gør fysik til logik
CHRISTINE ANTORINI:

GYMNASIET
SKAL TIL
SERVICEEFTERSYN

Nomineret til Undervisningsmiddelprisen 2011
”Som fysikbog er bogen bemærkelsesværdig både på grund af valg af
emner, fagligheden og de mange elevaktiviteter.” ... ”AKTIV FYSIK C præsterer noget svært: at få fagligheden ned i øjenhøjde uden at miste den.”
UVM’s begrundelse for nomineringen.
Gennem 36 problemorienterede artikler dækker AKTIV FYSIK C kernestoffet i fysikundervisningen på C-niveau i gymnasiet. Eleverne arbejder
aktivt med stoffet via forskelligartede aktiviteter som fx eksperimentelle
undersøgelser, refleksioner, opgaver og formidling.
Forfattere: Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og Jette Rygaard Poulsen.
#17  2011

