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GL-VALG:

Mere løn og respekt
GYMNASIESKOLEN

Hele mediebilledet i én lærebog
medieDK behandler vekselvirkningen mellem medier, kultur
og samfund samt mediernes øgede samspil med hinanden.
Eleverne arbejder med et bredt mediebegreb,
der inkluderer alt fra trykte media, ﬁlm og tv til sms,
e-mail og Facebook.
Omfattende gratis hjemmeside med materialer
til lærer og elever:
s +APITEL OM BOGENS INDHOLD OG ANVENDELSE
s ,INKS TIL WEBRESSOURCER
s &ORSLAG TIL SUPPLERENDE LITTERATUR
s /PLG TIL SKRIFTLIGE OPGAVER DISKUSSIONSEMNER
og tværfagligt samarbejde
s ,EKSIKON MED FORKLARINGER AF CENTRALE
fagudtryk og begreber.

DIREKTØR PÅ NIELS BROCK:
Eksport af uddannelser
er Danmarks fremtid

RIGSREVISORERNE KOMMER

Arbejdstiden
kortlægges
– men hvad
med kvaliteten?
Forfattere Gunhild Agger, Christa Lykke Christensen,
Stig Hjarvard, Ditte Laursen og Kjetil Sandvik.
Redigeret af Stig Hjarvard
#18  2011

Forlaget L&R Uddannelse udgiver analoge og digitale kvalitetsmaterialer til undervisning i alle fag på de gymnasiale uddannelser.
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Køb dine undervisningsbøger hos SAXO
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En velskrevet og grundig opsamling
af den danske litteraturhistorie
Om Litteraturens perioder 1. udgave.
Anmeldelse i Gymnasieskolen
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Af Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl
gdahl
Litteraturens perioder udkommer nu i en ny,
y,
opdateret udgave med bl.a. et kapitel om nyeste
tid i perioden 2001-2010. Bogen fremstillerr den
litterære udvikling i Danmark set i samspil med
udviklingen i det øvrige Europa. Tilgangen er
llem
historisk med vægt på sammenhængen mellem
ninger
de litterære udtryk og periodens idéer, åndsretninger
yses i
og samfundsudvikling. Litteraturens rolle belyses
gangen
en identitetshistorisk sammenhæng. Gennemgangen
odeaf forfattere og værker er baseret på de periodetypiske træk.
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Til historie på ungdomsuddannelserne.

Henrik Haumann Parbo
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at
Christensen for inform
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på niels@saxo.c

- veje til viden
www.gyldendal-uddannelse.dk
Tlf. 33 75 55 60
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www.saxo.com
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne gælder minimum til d. 24. november 2011. Alle bestillinger tillægges 19,00 kroner i forsendelse i Danmark.
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LEDER

Fakta frem for myter

D

er er mange myter om danske gymnasielærere
og deres arbejdstid. Nogle af dem går på, at lærerne er dovne. At de holder ferie det meste af
året. At de har så få timer ansigt til ansigt med eleverne,
at det ikke er underligt, hvis de ikke kan huske elevernes navne.
'DVDPDUEHMGVRUJDQLVDWLRQHQ2(&'LIRU§UHWRƽHQWOLJgjorde endnu en udgave af den store rapport Education
at a Glance, gjorde de danske gymnasielærere mildest
WDOW KHOOHU LNNH HQ SUDQJHQGH ƾJXU KYDG XQGHUYLVningstid angår. Faktisk lå de helt i bund med markant
færre timer end lærere i andre la
lande. Dermed er det
vel bevist, at danske gymnasielæ
gymnasielærere laver for lidt og
sagtens kunne arbejde mere?
Nej, så enkel er virkeligheden
virkelighed ikke. For rapporen
ten fortæller ikke, hvad de enkelte
lande har indundervisningst
berettet som undervisningstimer.
l
For det første har mange lande
medregnet rub
og stub af, hvad lærerne for
foretager sig. Det giver
VHOYIºOJHOLJ VWDWLVWLVN ƿHUH WLP
WLPHU )RU GHW DQGHW HU
undervisningsbegrebet ikke llængere så entydigt.
Undervisning er ikke kun d
den docerende lærer.
Moderne undervisning – som en lang række
eksperter anbefaler, og som store organisationer som OEC
OECD selv og EU sådan
set promoverer – er så meget andet,
og her er Danm
Danmark langt fremme.
Ovenstående g
giver umiddelbart to
store problemer – eller udfordringer,
om man vil.
1) Der laves en rangliste
i forhold til
r
nogle sammenligninger.
sammen
Men tilsyneladende er pærer
p
blevet blandet
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med bananer. Skal man stole på sådanne undersøgelser og bruge dem seriøst, kræver det, at sammenligningsgrundlaget er i orden.
2) Nationale politikere ynder at gribe løsrevne elementer, der kan sadle deres egen kæphest, fra sådanne
undersøgelser, som således kan bruges og misbruges. Igen et problem i henhold til punkt 1.
I Danmark har det blandt andet resulteret i en rigsrevisionsundersøgelse – besluttet under den nu hedengangne regering – af gymnasielærernes arbejdstid.
Undersøgelsen, der skal munde ud i en rapport engang
i det nye år, kan passende være en anledning til at
komme myter til livs og få reelle fakta på bordet.
Gymnasieskolen har med udgangspunkt i Education
at a Glance og den kontroversielle indikator D4 om
lærernes arbejdstid prøvet at se lidt på, hvad der egentlig ligger bag, og hvor problematisk sådan en sammenligning faktisk kan være, når kulturer og menneskelige faktorer er svært målbare.
Og så er det jo tid til valg til GL’s hovedbestyrelse. Med
dette nummer af Gymnasieskolen får du et selvstændigt
tillæg, hvor du kan se kandidaterne og læse, hvad de
vil bruge deres eventuelle mandat til. Men du kan også
L GH ƾUH  VNDUSH O¨VH KYRUGDQ KYHU HQNHOW OLVWH YLO
tackle nogle af fremtidens udfordringer. Og husk nu
at stemme bagefter!
Held og lykke til alle kandidaterne. Og god læsning.

Personalestyrelsen er
blevet moderniseret
Side 6

Morten Jest, chefredaktør

GL HAR RUNDET MEDLEM
NUMMER 13.000
Side 8

NYHED

Undersøgelse siger ikke noget om kvaliteten
Den tidligere regering satte en rigsrevisionsundersøgelse i gang for at kortlægge gymnasielærernes arbejdstid. Uddannelseseksperter kritiserer præmissen,
der bygger på gammeldags opfattelse af undervisning.
nelsesforskning ved Syddansk Universitet.
Hun bakkes op af professorkollegaen
S§ ,QVWLWXW IRU /¨ULQJ RJ )LORVRƾ S§
Aalborg Universitet Palle Damkjær Rasmussen, der mener, at man bør være
forsigtig med at bruge undervisningstid som en parameter for kvalitet på
uddannelse. Han peger på, at forberedelsestiden lige så vel er en parameter
for kvalitet.
”Det er en forældet opfattelse af læring, at eleverne lærer mest af at sidde
20 til 30 elever foran en lærer,” siger
Palle Damkjær Rasmussen.

Hvad indeholder tiden?

Også OECD-analytikeren Michael Davidson peger på, at volumen ikke automatisk fører til kvalitetsmålinger. Og
at bygge kvalitetsstudier på kvantitet
er ikke nødvendigvis altid let, bedyrer
han.
”Vi prøver i tiltagende grad at bevæge os ud over de simple kvantitetsmålinger og gå mere ind i undervisningstiden. Kigge mere på, hvad der
gemmer sig bag tallene, som i sig selv
er krævende at udarbejde. Men det er
svært at måle begrebet kvalitet ud fra
nogle helt objektive, videnskabelige

kriterier,” siger han, men peger samtidig på, at i stedet for eksempelvis at
gå for meget op i selve tidsbegrebet
kunne man begynde at se på, hvad
tiden bliver brugt til. Hvad er indholdet, og hvordan opfattes det af eleverne?
”Det ville være et skridt i retning af
at kigge på kvaliteten.”
Arnt Louw Vestergaard, der forsker
i unge og uddannelse på Institut for
Uddannelse og Pædagogik på Aarhus
Universitet, efterlyser et didaktikbegreb, der rækker bredere, end at undervisning er tid, hvor læreren ser eleverne i øjnene.
”Danske lærere har større metodefrihed end i mange andre lande, og
dermed vil de også bruge mere tid på
forberedelse end i lande, som er mere
bundet af metoder. I Danmark er der
WHDPOHGHOVHRJƿHUHWY¨UIDJOLJHIRUOºE
som kræver mere forberedelse, og
blandt andet derfor underminerer det
grundlaget for sammenligninger om
undervisningstid med andre lande,”
siger han.

TEKST: JOHAN RASMUSSEN OG MORTEN JEST

B

evidstheden om, at danske gymnasielærere ifølge en OECD-rapport kun står over for eleverne i
klassen omkring en femtedel af deres
VDPOHGH DUEHMGVWLG ƾN GHQ WLGOLJHUH
regering (VK) til at initiere en rigsrevisionsundersøgelse, der skal kortlægge
gymnasielærernes arbejdstid.
Men det giver ikke mening at lave
en skarp måling af lærernes undervisningstid og bruge den som et udtryk
for kvalitet i gymnasierne, mener uddannelsesforskere og eksperter. De ser
en sådan opdeling af undervisningstid
og andre aktiviteter som en forældet
måde at betragte uddannelse på, og
den siger ikke noget om kvaliteten af
det arbejde, gymnasielærerne præsterer.
”Der er to systemer, som kolliderer
i øjeblikket – konfrontationstimerne,
VRP NDQ P§OHV RJ GHQ ƿ\GHQGH DUbejdstid, som i princippet kan strække
sig over hele døgnet. Det ville være
bedre at bruge begrebet uddannelsestid eller uddannelsesaktivitet i stedet
for undervisningstid. En måling af undervisningstiden er ikke tilstrækkelig
WLO DW G¨NNH GHQ ƿ\GHQGH DUEHMGVWLG
som bliver mere udbredt,” siger Katrin
Hjort, professor i pædagogik og uddan-

Læs tema om lærernes
arbejdstid side 10-17.

SVENSKE GYMNASIELÆRERE KRÆVER
10.000 MERE OM MÅNEDEN

Side 24

Side 22
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Antiplagiatprogram kan ikke fange
opgaver, der er købt på nettet



NYHED

Strukturændring nedlægger
Personalestyrelsen
Finansministeriet har samlet Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen
i den nye Moderniseringsstyrelse. Ikke overraskende, siger ekspert.
TEKST: SISKEN LAUGESEN

F

inansministeriet har lavet en strukturændring
af sine opgaver. Konsekvensen er blandt andet
en ny Moderniseringsstyrelse, der skal samle
Personalestyrelsen og Økonomistyrelsens opgaver.
De består af overenskomstforhandlinger, ledelse og
økonomistyring i staten.
Personalestyrelsen har tidligere været statens
arbejdsgiverorganisation. Den har varetaget de overordnede arbejdsopgaver i forhold til human resource, overenskomster, ledelse, personalejura, løn
og pension. Hovedopgaven har været at indgå overenskomster og aftaler med faglige organisationer som for eksempel GymDet er nasieskolernes Lærerforening (GL).
ikke nogen Personalestyrelsen var dermed GL’s
forhandlingsmodpart ved overoverraskende direkte
enskomster.
udvikling.
”Umiddelbart er det ikke klart, hvad
Ove K. Pedersen, der ligger i strukturændringen bortset
professor i økonomi og fra en kæmpe besparelse,” siger GL’s
politik ved Copenhagen formand, Gorm Leschly. Derfor er han
Business School også afventende med en vurdering af
konsekvenserne.
Finansminister Bjarne Corydon kalder strukturændringen et vigtigt skridt til at sikre en moderne
RƽHQWOLJVHNWRU6DPWLGLJELGUDJHUVDPPHQO¨JQLQgen til, at Finansministeriet lever op til regeringens
målsætning om at fokusere ressourcerne på kerneopgaver og dermed levere besparelser til statskassen.

Modernisering

Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011
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Professor i økonomi og politik ved Copenhagen
Business School Ove K. Pedersen ser strukturændringen som et længe ventet tiltag.
”Det er ikke nogen overraskende udvikling. Det
HUHQVLPSHOQºGYHQGLJKHGE§GHDWI§HƽHNWLYLVHUHW
og minimeret omkostningerne, set i lyset af at den
RƽHQWOLJHVHNWRUHUYRNVHWV§PHJHWGHVLGVWH§UŻ
siger han.

Med sammenlægningen af Personalestyrelsen og
Økonomistyrelsen sammenkobles bløde og hårde
værdier, siger Ove K. Pedersen.
Han tør ikke give noget bud på, hvad det helt
konkret kommer til at betyde for en faglig organisation som GL. Men hvis strukturændringen kommer
til at betyde, at der kommer mere fokus på individuel
DƿºQQLQJ RJ LQGLYLGXHOOH DQV¨WWHOVHVEHWLQJHOVHU
som eventuelt lægges hos rektorerne, så er det
”en udfordring for en kollektiv organisation som
GL,” siger Ove K. Pedersen.
I skrivende stund har regeringen endnu ikke sendt
nogen signaler om, hvad der kommer til at ske, og
Ove K. Pedersen understreger, at det derfor er umuligt at forudse, hvad det får af konsekvenser.

GL’s forhandlingsmodparter
Før 2007 forhandlede GL overenskomster med amterne, som gymnasierne var
underlagt. Dog blev der forhandlet særskilte overenskomster med staten for de
private gymnasier og Sorø Akademi. I 2007
overgik gymnasierne til statsligt selveje,
og ved overenskomstforhandlingerne i
2008 og igen i 2011 var det Personalestyrelsen under Finansministeriet, der var
forhandlingsmodparten. Forhandlingerne
om overenskomsten for 2013 begynder i
december 2012. Her bliver det Moderniseringsstyrelsen, GL skal forhandle lærernes
løn og arbejdsvilkår med.

AT LÆSE KAREN BLIXEN | iBOG eller BOG?

iBOG

iBogen er til dem, der vil opleve glæden ved
at læse litteratur med ekstra udbytte. Ud over
bogudgavens kapitler indeholder iBogen et kapitel
om adaptationer. Bl.a. er der i dette kapitel hele
Emidio Grecos ﬁlmatisering af Ehrengard.

Du får: 1 youtube-video | 15 brightcove-videoer | 75 billeder | 15
opgaver | 12 primærtekster | 108 ordforklaringer | 183 fodnoter |
pdf til ofﬂine- og eksamensbrug
Johan Rosdahl og Ivan Z. Sørensen | Lærer/klasselicens pr. bruger:
½ år kr. 38,- | 1 år kr. 48,- | 2 år kr. 86,- | 3 år kr. 114,-

kb.systime.dk

BOG

Bogen introducerer til 8 litterære teorier og
metoder og viser konkret, hvordan forskellige
læsestrategier giver forskellige analyse- og
tolkningsresultater.
Nytænkende Karen Blixen-antologi.

Johan Rosdahl og Ivan Z. Sørensen | Bog 169 sider kr. 168,- | eBog
169 sider kr. 42,-

KURSUS TIL DANSK
At læse Karen Blixen
– litterære teorier og metoder i praksis

TID:

Torsdag den 12. januar 2012 kl. 13.00-17.00

STED:

Rungstedlund, Karen Blixen Museet

FORMÅL:

Efteruddannelse

MÅLGRUPPE: Dansklærere på stx, hf, vuc, læreruddannelser etc.

Hvordan bliver danskfagets teorier og metoder
relevante for eleverne?
Kurset demonstrerer, hvordan de forskellige
teorier og metoder bliver frugtbare og fornøjelige,
når de anvendes på et forfatterskab, der er så
sprælsk og spraglet som Karen Blixens.

L æs systime.dk

|

Ring 70 12 11 0 0

|

ARRANGØR: Johan Rosdahl og Ivan Z. Sørensen
PRIS:

800,00 kr. inkl. entré, rundvisning på museet,
eftermiddagskaffe/-te & kage

TILMELDING: Se program og tilmeld dig på kurser.systime.dk
Priserne er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime.

Skriv systime @ systime.dk

|

Deltag lab.systime.dk

KORT NYT

Sagt
Siden
Sidst

Gruppeeksamen giver nogle fantastiske muligheder
specielt i de tunge A-fag, hvor eleverne får meget bedre
mulighed for at fremlægge mere af det, de har lært.
Gert Schmidt Nielsen, formand for GL’s uddannelsesudvalg.

BIBLIOTEKER

LAVER

OPRØ
R

Oprør er temaet, når 24 sjællandske kommuner for
første gang afholder bibliotekernes temauge, BITE.
Fra 21. til 27. november tilbyder bibliotekerne tilsammen 70 arrangementer, hvor flere af dem er relevante for gymnasieelever og lærere. Arrangementerne sætter fokus på alle mulige slags
oprør – nye som gamle, politiske som æstetiske. Se programmet på
bitesite.dk, der blandt andet byder på: En tour de force gennem musikkens største oprørs-rebeller. Mulighed for dialog med den tidligere
oprører Niels Holck. Og bud på, hvad der er samtidens oprør.

TEKST: SISKEN LAUGESEN

FRA ANALOG TIL
DIGITAL UNDERVISNING
IT-Center Fyn har i efteråret kørt en række skolebaserede Web 2.0-kurser. Instruktørerne på kurserne
er alle gymnasielærere, der selv blogger og laver updates på Facebook. Kurserne er praksisbaserede og
introducerer deltagerne til værktøjer som YouTube, Facebook, og hvordan man bruger en internetblog.
Formålet er at inspirere til brug af Web 2.0 i undervisningen. Kurserne afholdes både i København, på
Fyn og i Jylland og fortsætter igen til foråret. Få mere information om Web 2.0 på blog.itcfyn.dk.

MEDLEM NUMMER

13.000

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har rundet medlem nummer 13.000. 28-årige Line Vikkelsø Frederiksen fra Hf-Centret
Efterslægten får i den anledning overrakt en gave af sin
lokalformand i København, Eik Andreassen. Line har læst på
Københavns Universitet og Sorbonne i Paris. Hun underviser
i dansk og fransk og er i fuld gang med sit pædagogikum.
Det er præcis to år siden, GL rundede 12.000 medlemmer.

Gymnasieskolen ſ #18
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FAGENE OG VIRKELIGHEDEN
Find virkeligheden i fagene og fagene i virkeligheden. Det har Naturvidenskabernes Hus
og fem af Danmarks største virksomheder sat sig for i CASE-projektet. De skal udvikle
undervisning, der viser eleverne, hvad de kan bruge deres fag til uden for klasselokalet.
Formålet med CASE-projektet er at udvikle 30 konkrete undervisningsforløb, der i fremtiden
skal nå ud til 40.000 elever blandt andet på gymnasierne.

52 %
Klassisk
musik
i unge
øregange
Det er de færreste unge, der lytter
til klassisk musik. Det skal der laves
om på i Vestjylland. Hf i Nørre Nissum
og Holstebro Gymnasium samarbejder med
Orkester MidtVest om at lære de unge vestjyder, hvordan de kan lytte til klassisk musik. Der er
ikke fokus på sammenspil og musikhistorie i undervisningen, i stedet skal eleverne finde deres egen måde at opfange de klassiske toner på blot ved at lytte. ”Vi tror, at vi
ved at sætte fokus på lytteprocessen kan gribe fat i flere,”
siger Jeppe Uggerhøj, leder af Orkester MidtVest.

AF FOLKESKOLELEDELSERNE
MØDES ALDRIG MED UNGDOMSUDDANNELSERNE.
Kilde: Politiken

FAGLIG
FORENING
FORLOVET
MED FORLAG
En ny aftale mellem Dansklærerforeningens Forlag og Systime vil styrke
danskundervisningen. Sammen skal
de udvikle de bedste og mest moderne
digitale undervisningsmaterialer til faget
dansk på alle niveauer. De to forlag vil
i fællesskab udvikle nye flermediale
undervisningsmaterialer til danskfaget.
Samtidig skal allerede udgivne titler digitaliseres for at sikre en længere levetid.
Materialerne vil primært udkomme som
i-bøger, men indholdet lagres, så det
er let at opdatere og tilpasse til både
nutidige og fremtidige medier.

STEMMERET
TIL 16-ÅRIGE
Unge på 16-17 år skal kunne stemme ved kommunalvalg. Det mener økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R). ”I forvejen har kommunerne en stor del af ansvaret for børn og unges hverdag, og det her kunne
være en måde at gøre deres deltagelse mere forpligtende på,” siger hun
til Ritzau. Stemmeret til 16-årige skal sikre, at flere unge bliver valgt
til byrådene. Og samtidig styrke de unges deltagelse i demokratiet.
Margrethe Vestager efterlyser nu kommuner, der vil lave forsøg
med 16-års-valgret ved næste kommunalvalg i 2013.

For at forbedre studiemiljøet på Randers HF & VUC har skolen udvidet bemandingen på skolens studieværksted, hvor kursisterne kan læse
lektier og få hjælp til opgaver. Ud over de faste lærere har fem kursister fået job som lektiehjælpere. ”Formålet er at give
kursisterne hjælp til selvhjælp. Uden studieværkstedet ville mange sandsynligvis falde fra, fordi de ikke fik lavet deres
opgaver. Så det handler også om fastholdelse,” siger studieværkstedets koordinator, Kirsten Eriksen, til Randers Amtsavis.
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Rigsrevisorerne
kommer
Gymnasielærernes arbejdstid bliver i denne tid
underkastet en gennemgribende undersøgelse
– men hvordan måles kvalitet?

vad er undervisning? Hvad er
ikke undervisning eller undervisningsrelaterede aktiviteter?
Hvornår underviser gymnasielærere, hvornår gør de ikke?
De danske gymnasielærere underviser
kun omkring en femtedel af deres arbejdstid. I hvert fald ifølge OECD-rapporten Education at a Glance.
Det er langt mindre end kollegerne i
de andre medlemslande. Fra at have lig-

H
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get omkring OECD-gennemsnittet dumpede danskerne pludselig helt i bund.
Tallene er isoleret set rigtige nok, men
det handler om, hvad de enkelte lande
har indberettet som undervisning. Graver
PDQ QHPOLJ OLGW XQGHU RYHUƿDGHQ YLO
man se, at begrebet undervisning ikke
indeholder det samme alle steder. Det,
der i Danmark er sorteret fra som andet
end undervisning – og det er meget, efter at gymnasiereformen blev indført med

TEMA

kortlægge de danske gymnasielæreres
arbejdstid.
Kritikere peger på, at en sådan undersøgelse af tid intet siger om kvaliteten i
systemet. Gymnasieskolen har prøvet at
kigge nærmere på baggrunden og præmisserne for undersøgelsen og i den
sammenhæng også kvalitetsspørgsmålet.
Det kan du læse mere om på de følgende
sider.
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projektarbejde, vejledningstid,
WHDPƿHUHOHGHOVHVRSJDYHURJ
så videre – regnes andre steder
ofte med. Ligesom der mange steder stadig er mere traditionel klasseundervisning end i Danmark.
Det gør næppe det danske gymnasiale
system dårligere end alle andre. Men
OECD-rapporten har haft den direkte
konsekvens, at den nu tidligere regering
bestilte en rigsrevisionsrapport, der skal
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RIGSREVISIONENS OPGAVE
Rigsrevisionen blev af Statsrevisorerne i foråret anmodet om
at undersøge gymnasielærernes undervisningstid. Anmodningen blev blandt andet begrundet med, at OECD’s årlige rapport
Education at a Glance fra 2010 viser, at danske gymnasielærere underviser markant mindre, end det er tilfældet i andre
OECD-lande. Desuden fremgår det af rapporten, at de danske
gymnasielærere tidligere underviste mere, som det udtrykkes
ifølge Rigsrevisionen selv i opgavebeskrivelsen.
Statsrevisorerne stillede følgende fem spørgsmål:
1. Hvor stor en del af arbejdstiden bruger danske gymnasielærere i gennemsnit på at undervise?
2. Hvordan har gymnasielærernes gennemsnitlige undervisningstid udviklet sig over tid, for eksempel de seneste
5-10 år?
3. Kan der ved en sammenligning (benchmark) af undervisningstiden ved regionernes gymnasiale uddannelser konstateres forskelle i, hvor meget lærerne underviser, og hvad
skyldes disse eventuelle forskelle?
4. Hvor stor en del af arbejdstiden bruger danske gymnasielærere i gennemsnit på at undervise sammenlignet med andre
lande? Hvorpå beror eventuelle forskelle?
5. Hvilken betydning har undervisningstiden for kvaliteten af de
gymnasiale uddannelser, de studerendes gennemførelsesprocent, ressourceudnyttelsen med videre?

Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011
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Rigsrevisorerne har vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at besvare spørgsmålene som en del af en større undersøgelse. Overordnet forventes undersøgelsen at omfatte
tre dele. I den første del vil undervisningstiden for lærere ved
de almene gymnasier og udviklingen i denne blive beskrevet.
I den anden del vil forskellene mellem undervisningstiden
for lærere på de almene gymnasier og de øvrige gymnasiale
uddannelser og forskellene mellem danske og udenlandske
gymnasielærere blive belyst.
Den tredje del vil forklare en række af årsagerne til forholdet mellem lærernes undervisningstid og deres samlede
arbejdstid.
Undervisningsministeriet udgav i efteråret 2010 en rapport
om undervisningstiden for lærere ved de almene gymnasier.
Ministeriet belyste ligeledes området i en rapport fra 2007, og
det er tallene fra denne rapport, som indgår i Education at a
Glance fra 2010.
Sammenligningen med øvrige OECD-lande vil være med
udgangspunkt i OECD’s opgørelse i Education at a Glance. Der
skal overordnet redegøres for nogle af de forhold, som er
centrale for at forstå forskellene i undervisningstiden mellem
de forskellige typer af gymnasiale uddannelser og forskellen
mellem Danmark og øvrige OECD-lande.
Det vil også blive undersøgt, hvad lærerne overordnet bruger arbejdstiden til, og hvilke ledelsesmæssige prioriteringer
der ligger bag. Det kan for eksempel være tiltag, der er rettet
mod at sikre kvalitet i uddannelsen og forbedre de studerendes gennemførelsesprocent. Desuden vil de overenskomstmæssige rammebetingelser, som er centrale for tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid, blive belyst.
Undersøgelsen vil blive gennemført, så en beretning kan
afgives til Statsrevisorerne i foråret 2012.

TEMA

Indikator D4
og lærernes
arbejdstid
anmark ligger helt i bund på listen over, hvor mange timer
gymnasielærere i OECD-landene
underviser. ”Tabellen lyver aldrig”, siger man i sportssammenhænge
– men undervisning er jo ikke sport, og
tabellen her fortæller ikke hele sandheden, men er derimod nogle løsrevne tal,
der ikke siger noget om de omkringliggende faktorer som for eksempel undervisningskultur og pædagogik, ligesom
tabellen ikke kan sige noget om kvaliteten
i uddannelsessystemerne.
Derudover er der tilsyneladende forskel
på, hvad der rent faktisk ligger bag tallene, som de forskellige lande har indberettet – det er her, undervisningsbegrebet
spiller ind, for undervisning er ikke nødvendigvis det samme alle steder. Eksempelvis består undervisningen i den danske
gymnasieskole især efter gymnasiereformen af en masse andre ting end traditionel klasseundervisning. Lærerne har fået
en række nye opgaver, der ligger ud over,
hvad man kan karakterisere som målbare
aktiviteter i forbindelse med de indikatorer, der optræder i undersøgelser som
Education at a Glance.
For eksempel har japanske lærere kollektive rengøringstjanser på skolen, hvilket indgår som element i arbejdstid. Den
danske indberetning er så at sige renset
for ekstra aktiviteter, selv om de indgår i
den samlede arbejdstid, og selv om sådanne elementer selvsagt hører med i en
samlet kvalitetsvurdering.
Vi har spurgt i nogle af de lande, vi i
Danmark normalt godt kan lide at sam-

D

blev i øvrigt ikke konsulteret i forbindelse
PHGGHWƾQVNHXQGHUYLVQLQJVPLQLVWHULXPV
indberetning af tallene.
Norge WLPHU§UOLJW $QWDOOHWDIWHVW
i forskellige fag er ikke centralt reguleret,
men besluttes af skolen. Dette indgår i
lærernes almindelige arbejdstid ligesom
nationale test og lokalt administrerede
skriftlige og mundtlige eksaminer. Derimod beregnes de afgørende skriftlige eksaminer som ekstra tid. Det vil sige, at en
stor del af eksamen og skriftlige opgaver
regnes med i den norske opgørelse over,
hvor meget lærerne underviser.
Ligeledes er kun fuldtidsundervisere
uden andre opgaver inkluderet, og tiden
er beregnet som gennemsnit ud fra det
maksimale timetal som angivet i de centrale aftaler. Altså igen et estimat, ikke
realiserede undervisningstimer. Det vil
VLJH DW VHOY RP WLPHU EOLYHU Dƿ\VW HOOHU
afholdes som projektarbejde eller skriftligt
arbejde med læreren som tilgængelig vejleder, tæller de med i statistikken.
Det er nogle af de samme ting, der gør
sig gældende i England (722 timer årligt)
og Frankrig (630 timer årligt). Fælles for
alle er, at der indgår forskellige detaljer,
fordi systemerne generelt, arbejdstidsaftalerne og eksempelvis prøve- og eksamensformerne er indrettet forskellig.
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menligne os med, hvad de egentlig har
indberettet, og det er tydeligt, at sammenligningsgrundlaget ikke er helt ens.
Med andre ord: OECD-resultatet er en
rangliste, hvor man ganske vist har en
præmis og et basisgrundlag, der går på
at sammenligne æbler – men hist og her
er der smuttet pærer, bananer og appelsiner ind i sammenligningen.
Det danske tal er et nøjagtigt, realiseret
undervisningstimetal, hvor nogle af de
andre lande for eksempel har indberettet
et gennemsnitligt planlægningstal uden
fradrag af ”forstyrrende elementer”. Lad
os se på nogle eksempler:
Finland WLPHU§UOLJWLPRGV¨WQLQJ
til Danmarks 364): Tallet er regnet ud på
baggrund af undervisningssektorens kollektivaftale, hvor arbejdstiden alt efter
QLYHDXRJIDJOLJJHUPHOOHPRJ
WLPHU'HUIRUHUWDOOHWLQGEHUHWWHW0HQ
GHWHUUHQWWHRUHWLVNIRUW¨OOHUƾQQHUQH
/¨UHUHQV XJHQWOLJH DUEHMGVWLG ƾQGHV
YHG DW GLYLGHUH GH  PHG  VRP HU
antallet af undervisningsuger i Finland,
hvor skoleåret slutter allerede i begyndelsen af juni. Det vil sige, at dette bliver et
teoretisk tal, for i den årsnorm ligger også
planlægning, møder, efteruddannelse,
skolefester med mere – altså de ekstra
DNWLYLWHWHU'HƾQVNHO¨UHUHVIDJIRUHQLQJ
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En mulig skandale
2(&'IUDO¨JJHUVLJLGHQRǀFLHOOHIRUNODULQJDQVYDUHWPHQNLOGHULRUJDQLVDWLRQHQVLJHU
DWDODUPNORNNHUQHEXUGHKDYHULQJHWGDGHGDQVNHO¨UHUHV§UOLJHXQGHUYLVQLQJVWLGSOXGVHOLJ
blev halveret. Den store abe sidder dog muligvis ved Frederiksholms Kanal i form af den
NRQWURYHUVLHOOH5DPEºOOUDSSRUWGHUVNXOOHEUXJHVWLORYHUHQVNRPVWIRUKDQGOLQJHUQHL
TEKST: MORTEN JEST

vordan kunne det ske, at danske
gymnasielærere fra den ene udgave
af Education at a Glance til den
næste pludselig kun arbejder halvt
så meget som før? Endda uden at de, der
afgav oplysningerne, eller de, der modtog
oplysningerne, gjorde en større indsats for
at undersøge og forklare det ret så usædvanlige spring ned på OECD-ranglistens absolutte bund.
9LEUXJWHEDUHGHRSO\VQLQJHUYLƾNDIGH
danske myndigheder, lyder forklaringen fra
OECD-hovedkvarteret i La Muette i Paris.
Hvilket på sin vis også er rigtigt.
$QWDOOHWDIXQGHUYLVQLQJVWLPHUIRUYDU
et estimeret skøn fra Finansministeriet i samarbejde med Undervisningsministeriet, baseret på centrale aftaler og nationale statistikker,
mens tallene fra 2006 til 2008 er blevet til
efter den ganske omdiskuterede Rambøllrapport ”Kortlægning af lærernes arbejdstid på
de almene gymnasier”, som Undervisningsministeriet bestilte i efteråret 2007.
Ż'HWRWDOWLPHURJWLPHUHULNNH

H

direkte sammenlignelige. Det første indeholdt
130 timer til test og eksaminer. Resten af
timerne ned til 364 skyldes formentlig delvist
et forøget antal timer brugt på ledelsesopgaver,” forklarer Jean Yip, som er en af de
indikator-ansvarlige i komplekset omkring
slottet i La Muette.
Der har imidlertid ikke været nogen ændringer i GL’s arbejdstidsaftaler, der kan
forklare eller retfærdiggøre de drastiske ændringer.
Imidlertid mener andre kilder i OECDsystemet, som Gymnasieskolen har talt med,
men som ønsker at være anonyme, at man
måske burde se nærmere på indberetningerne fra de forskellige lande.
Forelagt Gymnasieskolens oplysninger om,
KYDG EODQGW DQGUH GH ƾQVNH RJ QRUVNH PLnisterier har indberettet, erkender en af kilderne, at det godt kunne se ud, som om
æbler er blevet blandet med pærer. Kilden
tilføjer brødebetynget, at ”sådan noget bare
ikke går.” En forudsætning for, at det store
analysearbejde, OECD rent faktisk laver, bli-

ver taget seriøst, er, at sammenligningsgrundlaget er i orden.
”Men jeg giver denne vurdering med det
forbehold, at jeg ikke har førstehåndskendVNDEWLOGHQVSHFLƾNNHSUREOHPDWLN0HQGHW
ser ikke godt ud. Jeg vil næsten sige skandaløst! Alle alarmer burde have blinket og
ringet, både her og i det danske Undervisningsministerium, når en indikator nærmest
fra den ene dag til den anden ændrer sig så
markant, som det er tilfældet her. Der burde
have fulgt en mere detaljeret forklaring med
på dette fald. Men det ville ikke ændre på,
at man ikke har sammenlignet på lige vilkår,
og det er det, som er det virkelige problem
her, når vi netop konstant kæmper for at øge
objektiviteten af vores målinger. Her ser det
unægteligt ud, som om der godt kunne stilles spørgsmålstegn ved enten indberetningen
eller metoden,” lyder kildens reaktion.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Undervisningsministeriet i Danmark.

ANALYSE
TEKST: MORTEN JEST
Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011
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Et frontalangreb
på arbejdstiden?
avshed er guld.
Sådan går børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S)
og hendes rådgivere muligvis og
tænker omkring den igangværende rigsrevisionsundersøgelse af gymnasielærernes
arbejdstid. Og vel egentlig ikke så underligt,
at en minister og et ministerium helst vil
undgå at røre for meget ved et område, der

T

er ved at blive undersøgt af Rigsrevisionen,
der om ikke så mange måneder vil barsle
med en rapport.
Nu er der ganske vist den detalje, at Rigsrevisionen blev bestilt til dette job under den
forrige regering. Antorini kunne sige: ”Vi
behøver ingen rapport for at vide, at gymnasielærerne pukler derudaf. De har vist sig
RPVWLOOLQJVSDUDWHRJJHQQHPIºUWƿHUHVWRUH

reformer de seneste år uden at få noget for
det.”
Men der er også den mulighed, at Undervisningsministeriets embedsmænd sammen
med kollegerne i Finansministeriet vil bruge
undersøgelsen til et angreb på lærernes arbejdstidsaftaler. Nu ved vi jo ikke, hvad undersøgelsen ender med – måske kan den
DƿLYH P\WHU RJ GHUYHG OLJHIUHP YLVH VLJ DW
blive en fordel for gymnasielærerne.
Men vi kender præmissen – lærerne er
ifølge OECD’s Education at a Glance kun
sammen med eleverne 19 procent af deres
arbejdstid. Og vi ved, at der ikke er så forfærdeligt længe til næste overenskomstforhandling. Netop kombinationen af bestilte
rapporter og overenskomstforhandling er set

TEMA

OECDANALYTIKER:

Svært
at måle
kvalitet
OECD – Education at a Glance

RƽHQWOLJH EHVSDUHOVHU RJ PLQLVWHULHW
lagde i sin pressemeddelelse op til udfordringer i samfundsøkonomien, der
NDOGHU S§ HƽHNWLYLVHULQJHU RJ ŻVPLGLJH
DUEHMGVWLGVDIWDOHUŻLGHQRƽHQWOLJHVHNWRU
Gymnasielærernes håb er som sagt, at
rigsrevisionsundersøgelsen ”frikender”
dem og en gang for alle fjerner den mistænkeliggørelse, sektoren på visse områder lider under.
I mellemtiden kan de huske politikerne
på, at hvis gymnasielærerne i Danmark
kun er sammen med eleverne i en traditionel klasseundervisning 19 procent af
tiden, er det, fordi politikerne har ønsket
det og blandt andet udmøntet dette ønske
JHQQHPJ\PQDVLHUHIRUPHQL

D
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før. Den forrige regering forsøgte med
den omtalte Rambøllrapport at jorde lærerne op til forhandlingerne i 2008. Rapporten skulle have været brugt som løftestang til – efter gentagne forsøg – at
gøre indhug i arbejdstiden. Virkningen
blev nærmest modsat.
Heller ikke ved seneste overenskomstforhandling lykkedes det Finansministeriet at få skovlen under lærerne, som med
god grund kan frygte endnu et angreb
næste gang. Endnu et signal kom så sent
som i sidste uge, da Finansministeriet
kunne berette om omlægninger og to styrelser – herunder Personalestyrelsen –
lagt sammen i en ny ModerniseringsstyUHOVHUVDJHQVNDOƾQGHVLP§OHWRPƿHUH

et er faktisk ikke altid let at måle
umiddelbart håndgribelige elementer, der synes målbare og sammenlignelige ved første øjekast.
Sådan indleder OECD-analytiker Michael
Davidson på spørgsmålet om, hvorvidt det
kan lade sig gøre at udvikle modeller, der
kan måle og sammenligne kvalitet på et objektivt grundlag. Det skal med det samme
slås fast, at Davidson intet har at gøre med
indikator D4 i Education at a Glance. Han
beskæftiger sig med TALIS og PISA. Men han
ved noget om statistik og indikatorer i undersøgelser, der skal sammenligne og illustrere udviklingstendenser.
”Det er et svært, men et meget interessant
spørgsmål, som jeg er bange for, jeg ikke har
et tilfredsstillende svar på. Men det er en af
de ting, vi prøver at styrke i blandt andet
PISA-undersøgelserne. Der er jo mange faktorer, der spiller ind, og uendelig meget at
tage hensyn til, hvis man skal prøve at gøre
det umålelige målbart. Skolens organisation,
aftalesystemet og så videre. Men første skridt,
hvis vi taler arbejdstid, kunne for eksempel
være at se på, hvordan tiden bliver brugt,
når vi ved, hvor meget tid der er. Altså forsøge
at opbygge noget kvalitativ viden ud fra kvantitative studier,” siger Michael Davidson.
Men en vis volumen vil ikke automatisk
føre til kvalitetsmålinger. Og det er her, det
bliver rigtig svært, forklarer han. For det første varierer undervisningsbegreber fra sted
til sted. For det andet vil det koste enorme
ressourcer, fordi det vil kræve vedvarende
observationer i klassen og af undervisningen.
”Vi prøver i tiltagende grad at bevæge os
ud over de simple kvantitetsmålinger og gå
mere ind i undervisningstiden. Kigge mere
på, hvad der gemmer sig bag tallene, som i
sig selv er krævende at udarbejde. Men det
er svært at måle begrebet kvalitet ud fra nogle

TEKST: MORTEN JEST

OECD er en forkortelse for Organisation for Economic Cooperation and
Development (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling).
OECD er en international organisation, grundlagt efter 2. Verdenskrig
og arbejder for at stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi
mellem fortrinsvis medlemslandene.
Uddannelse er et af organisationens centrale arbejdsområder, og
OECD står blandt andet bag store undersøgelser og rapporter som
PISA, TALIS og Education at a Glance. Sidstnævnte er en årlig statusrapport over medlemslandenes – og andre lande, der vil betale for
at indgå i undersøgelserne – uddannelsessystem på baggrund af en
række indikatorer, herunder som sagt D4 om lærernes tid brugt på
undervisning.
OECD fejrer i øvrigt i år sit 50-års-jubilæum.



TEMA
helt objektive, videnskabelige kriterier. Hvis
det virkelig skulle gøres ordentligt, ville du
skulle vide en masse om eleverne og følge
dem, fra de står op om morgenen, regne deres sociale baggrund med og vide, hvordan
både de og lærerne perciperer undervisnin-

gen,” siger Michael Davidson og tilføjer noget,
der minder om latter med et stænk af opgivelse og utopi.
”Men med PISA-undersøgelserne igennem
snart mange år har vi målt akkumulationer
af kundskab gennem hele skoletiden. Det,

kan man måske sige, kan give nogle indikationer om kvalitet i undervisningssystemet.
Her har vi måske netop – ved at stille mere
detaljerede spørgsmål på nogle af indikatorerne – en god mulighed for kvalitative studier på basis af kvantitet ”

Undervisningstid
siger intet om kvalitet
'HWJLYHULNNHPHQLQJDWODYHHQVNDUSP§OLQJDIO¨UHUQHVXQGHUYLVQLQJVWLGRJEUXJHGHQVRP
HWXGWU\NIRUNYDOLWHWLJ\PQDVLHUQHPHQHUWUHIRUVNHUHLXQGHUYLVQLQJ$OOHDNWLYLWHWHUVRPIºUHU
WLOJRGXQGHUYLVQLQJKDUOLJHV§VWRUY¨UGLVRPVHOYHXQGHUYLVQLQJVWLGHQPHQHUGH
TEKST: JOHAN RASMUSSEN
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re eksperter i uddannelse kritiserer,
at der bliver fokuseret for ensidigt
på undervisningstid som en parameter for, hvad danske gymnasielærere laver i deres arbejdstid.
Eksperterne mener, at en skarp opdeling
af undervisningstid og andre aktiviteter er
en forældet måde at betragte uddannelse på.
Den siger ikke noget om kvaliteten af det
arbejde, gymnasielærerne præsterer.
Professor i pædagogik og uddannelsesforskning på Syddansk Universitet Katrin
Hjort mener, at det er svært at lave en skarp
GHƾQLWLRQS§XQGHUYLVQLQJVWLGRJGHWEOLYHU
endnu sværere i fremtidens gymnasium. Hun
nævner som eksempel et gymnasium, hvor
eleverne elektronisk skal melde ind til læreren med spørgsmål til den tekst, de skal
gennemgå dagen efter. Læreren ved så, hvad
hun skal sætte fokus på og forberede sig på
til dagen efter. Det er et eksempel på, at
ƿ\GHQGH DUEHMGVWLG EODQGW DQGHW S§ JUXQG
af en større digitalisering og brug af it på
uddannelserne bliver langt mere udbredt for
lærerne, mener Katrin Hjort. Spørgsmålet er
for eksempel, om det er undervisningstid
eller forberedelse, når læreren kommunikerer elektronisk med eleverne om en engelsk
tekst, som skal gennemgås dagen efter.
”Der er to systemer, som kolliderer i øjeblikket – konfrontationstimerne, som kan
P§OHV RJ GHQ ƿ\GHQGH DUEHMGVWLG VRP L
princippet kan strække sig over hele døgnet.
Det ville være bedre at bruge begrebet uddannelsestid eller uddannelsesaktivitet i
stedet for undervisningstid. En måling af
undervisningstiden er ikke tilstrækkelig til
DWG¨NNHGHQƿ\GHQGHDUEHMGVWLGVRPEOLYHU
mere udbredt,” siger Katrin Hjort.

T

)RU¨OGHWRSIDWWHOVH

3URIHVVRU S§ ,QVWLWXW IRU /¨ULQJ RJ )LORVRƾ
på Aalborg Universitet Palle Damkjær Rasmussen mener også, det kan være svært at
lave en skarp opdeling af, hvad der er undervisning.
”For mig er det også undervisning at rette
opgaver, at lave projektvejledning, eller at
du skriver en mail til en studerende. Det er
VY¨UW DW GHƾQHUH XQGHUYLVQLQJVWLG S§ HW
dansk gymnasium og sammenligne den med
andre lande, da det afhænger af, hvordan
man gør det op,” siger Palle Rasmussen.
Han mener, man bør være forsigtig med
at bruge undervisningstid som en parameter
for kvalitet på en uddannelse. Han peger på,
at forberedelsestiden lige så vel er en parameter for kvalitet.
”Der er en forældet opfattelse af læring,
at eleverne lærer mest af at sidde 20 til 30
elever foran en lærer,” siger Palle Damkjær
Rasmussen.

Bredere didaktikbegreb

Arnt Louw Vestergaard forsker i unge og uddannelse på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.
Han efterlyser et bredere didaktikbegreb,
end at undervisning er tiden, hvor læreren
ser eleverne i øjnene.
”Forberedelse er en vigtig del af undervisningen. Hvordan indtænker du elevernes
forudsætninger i din undervisning, hvilken
rammesætning er der for undervisningen, og
hvordan tænker du i planlægning? Det er
spørgsmål, som er afgørende for at lave en
god undervisning, og jeg mener, at de opgaver derfor også er en del af undervisningen,”
siger Arnt Louw Vestergaard.

Han mener, det er som at sammenligne
æbler og pærer, når danske gymnasielærere
bliver målt og sammenlignet med lærere i for
eksempel Asien.
”Danske lærere har større metodefrihed
HQGLƿHUHDQGUHODQGHRJGHUPHGYLOGHRJV§
bruge mere tid på forberedelse end i lande,
som er mere bundet af metoder. I Danmark
HUGHUWHDPOHGHOVHRJƿHUHWY¨UIDJOLJHIRUOºE
som kræver mere forberedelse, og blandt andet derfor underminerer det grundlaget for
sammenligninger om undervisningstid med
andre lande,” siger Arnt Louw Vestergaard.
Når det er sagt, vil han også understrege,
at det har en betydning, hvor meget lærerne
er i en undervisningssituation med eleverne.
”På erhvervsuddannelserne viser vores
forskning, at eleverne har svært ved at tage
ansvar for deres egen læring, når lærerne
ikke er til stede. Derfor er det vigtigt, at lærerne tager ansvar for at lægge nogle rammer,
så eleverne får mulighed for at tage medansvar for deres læring,” siger han.

LÆS MERE OG SE FOR EKSEMPEL
DR2’S ”DETEKTOR” FRA TIDLIGERE
I ÅR OM LÆRERNES ARBEJDSTID.

Erfaringer med Lectio E-bogsudgivelse
'PSMHHFS)FOOJOH-VOEGSB#PHGPSMBHFU'SZEFOMVOEGPSUMMFSPNTJOFFSGBSJOHFSNFEVEHJWFMTF
BGFCHFSHFOOFN-FDUJP
w%FUFSTKMEFOU BUEFSLPNNFSOPHFO
UJMFONFEFUQSPKFLU EFSJLLFJOEFCSFS 
BU NBO TLBM MBWF EFU NFTUF TFMW  NFO
EB.B$PNIFOWFOEUFTJHUJMPT WBSEFU
VOEUBHFMTFO  EFS CFLSGUFS SFHMFO %F
WJTUFPTEFSFTQVCMJDFSTZTUFN IWPSJWJ
CMPUTLVMMFVQMPBEFJOEIPMEFU
7J FS FU NFMMFNTUPSU GPSMBH  EFS GS
VEFMVLLFOEF IBS CFGVOEFU TJH Qº
QBQJSCPHTNBSLFEFU  PH WJ IBS TJEFO
WPSFT PQTUBSU J  TQFDJBMJTFSFU PT J
CMB GBHMJUUFSBUVS 7J IBS EFSGPS FSGBSJOH
JOEFOGPS CºEF LWBMJUFUTTJLSJOH PH
CPHTBMH
* WPSFT TBNBSCFKEF NFE -FDUJP  EFS
MFWFSFS *5MTOJOHFS  PQUJNFSFS WJ
FMFWFSOFTBEHBOHUJMGBHNBUFSJBMF-FDUJP

IBS BMMFSFEF FO FUBCMFSFU QMBUGPSN
PH LPOUBLU UJM HZNOBTJFSOF  PH JOEG
SJOHFO BG FCHFS CMJWFS FO JOEMZTFOEF
PH OBUVSMJH EFM BG FMFWFS PH MSFSFT
IWFSEBH
&CHFS FS CHFS  EFS MJHHFS TPN
QEGmMFS J -FDUJP 1º GPSMBHFU PNTLSJWFS
WJ QBQJSCHFSOF  Tº EF LBO JOEMTFT
FMFLUSPOJTL4LPMFSOFGºSNVMJHIFEGPSBU
MFKFBEHBOHUJMFCHFSOFUJMIFMFTLPMFO
Qº ½O HBOH 4LPMFSOF LBO PQCFWBSF
CHFSOFJFOTUPSEBUBCBTFJ-FDUJP PH
FMFWFSOF LBO MTF MFLUJFS EJSFLUF GSB
DPNQVUFSF 7FE MFKFO GºS WPSFT GPSMBH
  NFOT .B$PN GºS    IWJMLFU 
WJ TZOFT  FS FO GBJS BGUBMF  EB EFU FS
EFN  EFS MFWFSFS EFO GSEJHVEWJLMFEF
QMBUGPSN

4LPMFSOF LBO WSF TJLSF Qº  BU WJ LBO
MFWFSFFCHFSOPLUJMBMMFFMFWFS PHBU
EF IBS BEHBOH UJM EF FCHFS  TPN EF
TLBMCSVHF%FSWFEMFUUFTBSCFKEFUPHTº
GPS TLPMFOT CPHEFQPU 7J LBO MFWFSF
EFU PQUJNBMF VOEFSWJTOJOHTNBUFSJBMF 
NFOT-FDUJPIVSUJHULBOmOEFGSFNUJMEF
SFMFWBOUFGBHMSFSF
(SVOEFOUJM BUWJQº'SZEFOMVOEIBSWBMHU
BUJOEHºJFUTBNBSCFKEFNFE-FDUJPPN
BU EJTUSJCVFSF CPHNBUFSJBMF Qº FO  GPS
PT OZNºEFFS BUWJUSPSQºEFOEJHJUBMF
VEWJLMJOH  PH WJ TZOFT  BU TBNBSCFKEFU
NFE -FDUJP FS HJWUJHU GPS CFHHF QBSUFS
'PS TLPMFSOF CMJWFS EFU NFTU JOUFSFT
TBOUF  BU NBO LBO LPNCJOFSF EFU
BOBMPHFCPHEFQPUNFEEFUEJHJUBMFw
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TEKST: MORTEN JEST  FOTO: HEIDI LUNDSGAARD

Det var ikke alle gymnasieelever, der brugte
efterårsferien på at dase. En flok 3. g’ere
fra hele landet var samlet på Gymnasiet ved
sportsskolerne i Oure på et journalistisk
kursus arrangeret af Politiken.

Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011

19

POTENTIALET
FORLØSES

IKKE
Det går stadig trægt med implementeringen af et
decentralt lønsystem. Traditionel tankegang, nærige
rektorer og manglende penge blokerer for dynamikken.

TEKST: MORTEN JEST
Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011
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S

ystemet med decentral løn fungerer
ikke, som det kunne og burde. Oplevelsen er, at det da fungerer nogle steder, men alt for ofte strander det på manglende midler at forhandle om, fordi rektor
smækker kassen i. Eller også blokerer traditionel tankegang på begge sider af bordet.
Det er ellers ikke, fordi der ikke burde
NXQQH ƾQGHV PLGOHU L V\VWHPHW 6NROHUQHV
regnskaber fra sidste år viser gedigne overskud mange steder. Samtidig går horder af
ældre lærere med høj løn i disse år på pension, hvilket reducerer lønudgifterne på skolerne betragteligt.
”Jeg synes ikke, at mulighederne i systemet forløses, og det er nok, fordi aktørerne
ikke forstår at udnytte dem godt nok. RekWRUHUQH HU PHJHW EXGJHWƾNVHUHGH PHQ GHW
er ikke fair at sige, at det kun skyldes rektorerne. Vi har som arbejdstagere måske også
et gammelt centralistisk anciennitetssystem
i vores hoveder. Og derudover tror jeg, at en
stor del af problemet består i, at man prøver
at indføre systemet i en tid med få midler.
Når der ikke er penge nok, er der ingen dynamik, og så fungerer systemet ikke,” siger
Carl Otto Christiansen, netværksformand i
GL’s Viborg-netværk.
Han kalder sig selv og sit område et dårligt
eksempel, fordi skolerne i det gamle Viborg
Amt indtil nu har kørt med en gammel amtsaftale. Og indtil en forhandling senere i november om det videre forløb ”ligger alt stille”.

Carl Otto Christiansen oplever i stigende
grad yngre kollegers opmærksomhed på løntillæg, mens det hører til sjældenhederne,
at de ældre kommer og spørger om det. Men
netop det illustrerer måske i virkeligheden
meget godt, hvorfor udviklingen kan trænge
til et skub.
”Det er svært at komme i gang. Rektorerne
ser på procentsatsen til ny løn i overenskomsterne – de er i den forbindelse kolde over
for likvide midler i form af overskud og så
videre. Men der er ved at opstå et pres nedefra, og det aner vi en begyndende lydhørhed over for. Med lønstrukturen i dag er der
ikke meget at stille lærere, der har været
ansat 10-12 år i gymnasieskolen, i udsigt
rent lønmæssigt. Der har vi et fælles problem.
Vi kan ikke lade dem gå sådan, fra de er 40
år, til de er 70. Det kan gå hen og give store
rekrutteringsproblemer på sigt,” forklarer
Carl Otto Christiansen.

Skal være en deal

Thomas Lyngman er formand for GL-netværket på Vestsjælland. Han har personligt en
anden oplevelse end kollegaen i det jyske,
om end han er enig i en række af de overordnede betragtninger.
”Vi blev færdige med de lokale forhandlinger omkring sommerferien. Enkelte skoler
KDOWHUOLGWHIWHUPHQGHƿHVWHHUYHGDWY¨UH
i mål. Endnu mangler dog udmøntningen,
men jeg synes generelt, at resultatet har været tilfredsstillende, selv om det jo ikke er
til at sige, hvor meget vi ville have fået ud
af det i det ’gamle’ system,” siger han og
tilføjer, at hans egen skole sågar kun har et
minimalt overskud.
Hvad de steder, hvor lønsystemet ikke
fungerer, angår, er hans klare fornemmelse,
at det ganske enkelt skyldes, at rektor smækker pengekassen i. Men systemet er kun levedygtigt, hvis lederne indser, at det skal
prioriteres højt, mener Thomas Lyngman.
”Det her skal være en deal. Ikke bare et
ledelsesinstrument. Så skal det i hvert fald
bruges som et positivt ledelsesinstrument,
der skal være med til at sikre en kvalitetsudvikling. Det virker, som om det for nogle
er et mål i sig selv at holde lønudviklingen
nede. Kunne man forestille sig for eksempel
Novo rekruttere på sådanne præmisser? Man
bør også se på det samfundsøkonomiske
udbytte af gymnasieuddannelserne og passe
på med ikke at gøre vores job til et lavtlønsområde med lavstatus. ”

De svenske erfaringer

LØN SOM

FORTJENT?
Sverige har satset massivt på at implementere
decentrale lønmodeller. Det har ifølge akademikersammenslutningen Saco givet resultater, men der
er stadig problemer og lokale og regionale forskelle.

B

åde godt og skidt. Eller
måske mere godt end
skidt. Eller hverken godt
eller skidt. Alt efter hvilken vinkel det anskues fra.
Sådan kan man groft sagt betegne 13 år med decentral og
individuel løndannelse i Sverige,
hvor processen i forhold til i
Danmark er blevet hjulpet på vej
af massive satsninger på implementering og ikke mindst nogle
andre forudsætninger i forhandlingsmodellerne og for ledelserne.
Der hersker tilsyneladende en
generel accept af og tilfredshed
med decentraliseringen af lønnen i Sverige. Men der er forskel
på, hvordan og hvor godt systemet fungerer. Lokalt, regionalt
og på tværs af sektorer. Ikke
mindst blandt akademikerne.
Specielt de kommunalt ansatte,
som i Sverige indbefatter gym-

Studiet viser blandt andet, at:
 Zee^ZdZ]^fbd^k^^khf_Zmm^mZ_ehdZee¸gn]obdebg`%
men formen varierer
 b+))1aZo]^0*ikh\^gm^ge¸glZfmZe^f^]e^]^esen, i 2002 var tallet 60 procent
 0.ikh\^gmZg`bo^k%Zm]^aZkmZemf^]e^]^k^g
om, hvilke faktorer lønnen påvirkes af
 +1ikh\^gmaZkmZemhf%aoZ]]^ldZe`¸k^_hkZm
øge lønnen
 //ikh\^gmZg`bo^k%Zme^]^k^gaZkfZg]ZmmbeZm
fastsætte lønnen
 +-ikh\^gmZg`bo^k%Zm^g_Z`eb`k^ik·l^gmZgm
(TR) har forhandlet lønnen.
De kommunalt ansatte – herunder gymnasielærerne
– scorer stort set lavest på alle parametre.
Analysen viser endvidere, at ansatte, der har en
lønsamtale, har en noget højere månedsløn end
dem, der ikke har, især forskellen på kvinder med
eller uden lønsamtale er signifikant.
Ligeledes resulterer det i en højere månedsløn at
have en lønsamtale med en chef, der rent faktisk
har mandat til at fastsætte lønnen.

for, at det også er nødvendigt,
hvis vores samfund fortsat skal
udvikle sig og uddannelse og
arbejdsmarked følge med i den
globale konkurrence,” konstaterer Lena Granqvist og henviser
til motivation for at tage lange
videregående uddannelser.

3RSXO¨UWEODQGWXQJH

Decentraliseringen kommer til
udtryk gennem forskellige modeller. Der er stor forskel på, om
ansatte selv forhandler direkte
med chefen eller gennem tillidsrepræsentanten. De individuelle
forhandlinger er imidlertid vældigt populære, især blandt unge,
fortæller Lena Granqvist.
”Vi faglige organisationer er
ofte præget af traditionelle opfattelser om for eksempel ligeløn og

har naturligvis nogle solidaritetsprincipper. Men det viser sig at
være en meget stor udfordring
med yngre grupper på arbejdsmarkedet, der måske har en anden holdning til individuel løn
og lønforskelle. Fagforeningerne
skal passe på her og være villige
til ændringer og udvikling, hvis
de skal retfærdiggøre sig på længere sigt. Ellers risikerer de, at
medlemmerne lige så stille forsvinder,” advarer økonomen.
Lønsamtalen (medarbejderudviklingssamtale, men med et
klart lønperspektiv) har vist sig
at være et ret så vigtigt indslag
i lønudviklingsprocessen. Ligeledes viser Lena Granqvists undersøgelser entydigt, at de steGHUKYRUGHUƾQGHULQGLYLGXHOOH
forhandlinger sted med chefer,
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nasielærerne, har ikke helt så
gode resultater som privat og
statsligt ansatte.
Det hører med, at de svenske
kommuner – ligesom de danske
– har været igennem nogle hårde
år med effektiviseringer og
stramme budgetter. Samt at staten har prioriteret den individuelle og decentrale lønudvikling
på sine arbejdspladser højt, for
at den private sektor ikke skulle
suge al akademisk arbejdskraft
til sig.
Den svenske pendant til Akademikernes Centralorganisation
(AC), Saco, holder til i en smuk,
gammel okkerfarvet bygning i
Lilla Nygatan, få meter fra Riksdagen og midt i hovedstadens
Gamla Stan. Her sidder, i et lille
mørkt kontor helt oppe under
taget, doktor i økonomi Lena
Granqvist. Begravet i tal og tabeller. Herfra har hun i årevis
regnet på og forsket i akademikernes lønudvikling og processerne omkring decentral og individuel løndannelse og har
således et godt overblik over udviklingen og mekanismerne, når
et kulturelt dybt socialdemokratisk samfund, hvor alle traditionelt har været ”lige gode”, begynder at eksperimentere med
nye former for løndannelse.
”Jeg tror ikke, at ret mange
ønsker at kæmpe imod. Systemet er kommet for at blive, om
man kan lide det eller ej. Og
man kan sagtens argumentere

Lena Granqvist og hendes kollega Håkan Regnér
har lavet en analyse af decentral og individuel lønudvikling blandt akademikere i Sverige på baggrund
af data fra 165.000 Saco-medlemmers svar på en
række spørgsmål. Det er blandt andet blevet undersøgt, hvordan lønnen fordeles mellem akademikere
med forskellige erfaringer, hvordan akademikerne
selv opfatter lønudviklingen, og om der er forskelle
i resultaterne for kvinder og mænd.
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som har et reelt mandat til at fastsætte lønnen,
har en højere løn end på arbejdspladser, hvor
der ikke forhandles, og hvor chefen ikke har
tilstrækkeligt mandat. Faktisk giver det helt op
til tre procent mere i lønningsposen.
Men hvis det skal fungere ordentligt, stiller
det nogle krav til deltagerne. Det kræver forandringer og forberedelser, og i de tilfælde, systemet ikke fungerer, er det, fordi den nødvendige
forberedelse eller kompetence mangler.
For eksempel har chefer en mere coachende
og stimulerende rolle, ligesom tillidsrepræsentantens rolle ofte også ændres fra forhandler til
rådgiver. Og det stiller selvfølgelig krav til den
medarbejder, der selv skal forhandle.

Danmark er ikke Sverige

Lena Granqvist kender ikke nok til danske forhold til direkte at kunne give anbefalinger eller
skitsere, hvordan et decentralt lønsystem kunne
udfolde sig mere succesrigt, end det har været
tilfældet hidtil. Hun peger på, at en række forudsætninger er anderledes i den overordnede
svenske forhandlingsmodel.
For eksempel blander staten sig aldrig i overenskomstforhandlinger. Der er en forhandlingsinstitution og en mæglingsinstitution. Og de
svenske forhandlinger ”låses” ikke ved at tage
hensyn til de private forhandlinger, som i Danmark afsluttes først og udstikker retningen. Svenskerne synes selv, at deres system er mere libeUDOWRJƿHNVLEHOW
At Lena Granqvist som økonom og Saco i al
almindelighed promoverer decentral løn, lægger
hun dog ikke skjul på.
”Det er ingen hemmelighed, at vi tilskynder
vores medlemmer til at skabe et velfungerende
decentralt lønsystem. Jeg mener ikke, der kan
være nogen tvivl om, at det i det store perspektiv har været godt, hvad den samlede løn angår,
selv om spredningen endnu ikke er så stor, som
vi havde håbet. Når det så er sagt, er der jo nogle
områder – for eksempel lærerne – som har problemer, og jeg ved godt, at det for nogle kan
være svært at acceptere de nødvendige lønforskelle, som skal være med til at ruste os i en
konkurrencesituation. ”

/¨VPHUHS§ZZZVDFRVH
eller i udgivelserne
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”Akademikernes lönestruktur” i
antologien ”Livslön”, SNS-Förlag (2011)
”Akademikernes decentraliserade
lönebilding” i ”Lönebilding för utvecklingskraft”, Norstedts Förlag (2011)
”Kvinnor och män i en individualiserad
lönebilding”, Sacorapport (2011)
”Lokal lönebilding i praktiken”,
Sacorapport (2009)
”Decentralized Wage Formation in Sweden”,
British Journal of Industrial Relations (2008).

– FRA DE
SVENSKE
LÆRERE

OP
RÅB

De svenske gymnasielærere tjener
i gennemsnit det samme som kassedamer.
Nu skal status højnes, og lærerne kræver 10.000
kroner mere om måneden. Omfattende demonstrationer i svenske byer siden forsommeren.

D

et svenske samfund bevæger sig ifølge en række
organisationer, forskere
og menigmand i retning af store
problemer. For hvem gider uddanne sig til gymnasielærer til
en løn, der kun er marginalt højere end en ufaglært kassedames? Og hvordan kan man overhovedet forvente kvalitet i
uddannelserne, hvis jobbet som
underviser ender som lavstatus,
så folk, der ønsker en videregåHQGH XGGDQQHOVH ƾQGHU DQGUH
græsgange?
Faktum er, at svenske gymnasielærere har en gennemsnitlig
LQGNRPVW S§  VYHQVNH
kroner om måneden. Sektoren
blev i en årrække prioriteret økonomisk lavt i det kommunale
system, som skolerne hører under i Sverige, og hvor de i forvejen ikke ligefrem vælter sig i
ressourcer. Ved siden af en lav
startløn er der heller ikke noget
fremadrettet lønperspektiv af
betydning, og selv om en undersøgelse i 2010 tydede på, at individuelle lønforhandlinger er
ved at slå igennem og blive populære blandt lærerne, har sådanne forhandlinger ikke skabt

det ønskede lønløft. Tværtimod
er lokale og regionale forskelle
blot blevet endnu større.
Lärarnas Riksförbund (LR),
VRPGHƿHVWHJ\PQDVLHO¨UHUHHU
organiseret hos, gennemførte allerede for 20 år siden strejker
imod kommunaliseringen og
decentraliseringen af skolen,
hvilket ifølge forbundet, som ønsker en statslig overtagelse af
skolerne, har en stor del af skylden for miseren i dag. Det var
dengang en uigennemtænkt reform, der blev gennemført uden
tilstrækkelig forberedelse, lyder
kritikken. LR mener, at kommunerne har udsultet skolerne på
bekostning af andre sektorer. En
række reformer – blandt andet
en gymnasiereform – og projekter de seneste år har rettet op på
nogle af rammerne og noget af
det indholdsmæssige. Men nu
mangler lønnen, der skal være
med til at sikre fremtiden.
Derfor er lærerne nu på barrikaderne igen, dog hidtil uden
strejke, men med et umiddelbart
bombastisk krav: 10.000 svenske kroner mere om måneden
– for at vise studerende og ansatte i sektoren, at lønnen mod-

GL MENER

Nej til svenske tilstande

L

ºQV\VWHPHWVIUHPWLGHUS§GDJVordenen i forbindelse med det
V§NDOGWHVHUYLFHHIWHUV\QGHUEOHY
aftalt ved OK 11. Ved de seneste
forhandlinger har arbejdsgiver brugt
PHJHWNUXGWS§DWRYHUWDOH$&RJGHDQGUHGDQVNHRUJDQLVDWLRQHUWLODWDISUºYH
dele af den svenske individuelle model.
'HWHULV¨UPXOLJKHGHQIRUDWGHWHQNHOWH PHGOHP VHOY IRUKDQGOHU VLQ OºQ
VRP WLOWDOHU )LQDQVPLQLVWHULHW RJ GHQ
nu hedengangne Personalestyrelses diUHNWºU KDU JDQJ S§ JDQJ EHJUXQGHW VLW
ºQVNH RP GHWWH PHG DW ŻGHW HU MR GHW
GH XQJH YLOŻ 'HW PRGVLJHV NODUW L */ŸV
VHQHVWH PHGOHPVXQGHUVºJHOVH RJ GHU
HU GD LNNH PHJHW VRP W\GHU S§ DW GHW
har givet (unge) svenske lærere mere i
løn – snarere tværtimod.
Jeg har ligesom Gymnasieskolen samPHQ PHG $& Y¨UHW S§ EHVºJ KRV 6DFR
IRUDWKºUHRPŻGHQVYHQVNHPRGHOŻ-HJ
ƾNRJV§DWYLGHDWVYHQVNHUQHHUJODGH
for den. Ikke alle er dog glade. Og slet
LNNH GH VYHQVNH J\PQDVLHO¨UHUH VRP
PHGHQJHQQHPVQLWVOºQS§VYHQske kroner og ringe udsigt til lønudvikOLQJKºUHUWLOGHODYHVWOºQQHGHL(XURSD
L(XURSD
-HJ IRUVW§U GD JRGW DW DUEHMGVJLYHU
HMGVJLYHU
NXQQHW¨QNHVLJHQVYHQVNPRGHOKYRU
GHOKYRU
DIWDOHUHWWHQ HU DIVNDƽHW RJ HUVWDWWHW
VWDWWHW DI
ledelsens ret til at fordele løn i forlængelse af individuelle lønsamtaler.
er. Her er
MRHWVWRUWSRWHQWLDOHIRUDWVSDUHHQGQX
UHHQGQX
PHUH S§ OºQNURQHUQH HQG GHW
W VNHU S§
de gymnasiale skoler for tiden.
n.
$IPDQJHDQGUHJUXQGHHUGHQVYHQGHQVYHQE\JJHUS§
VNHPRGHOLNNHUHOHYDQW'HQE\JJHUS§
helt andre traditioner og forudsætninger
sætninger
end den danske. Den svenske
ke stat er
ikke – som tilfældet er i Danmark
ark – både
myndighed og budgetansvarlig
g og samtidig arbejdsgiver og overenskomstforkomstforhandler.
I den danske model er statens
ens budgetmæssige interesser altoverskygerskyggende i overenskomstforhandlinndlingerne. Men også i forhold
ld til
HU GHQ
LQVWLWXWLRQHUQHV GULIW VSLOOHU
statslige styring en betydelig rolle.
Vores lønsystem skal sikre medlemmernes lønudvikling. Meldingerne
ngerne fra
YRUHVWLOOLGVUHSU¨VHQWDQWHUHUDWORNDOUDWORNDOløn mange steder ikke fungerer.
r. Ledelsen
KDUHWDQVYDUIRUDWSULRULWHUHPLGOHUWLO
PLGOHUWLO

løn. En arrogant afvisning med henvisQLQJWLODWGHUŻLNNHHUU§GŻVNDEHULNNH
NXQ XWLOIUHGVKHG RJ IUXVWUDWLRQ S§ O¨UHUY¨UHOVHW'HWWUXHURJV§OHJLWLPLWHWHQ
hvilket burde bekymre arbejdsgiverne.
Desuagtet fokuserer Finansministeriet i
VHUYLFHHIWHUV\QHWQRNHQJDQJS§PHUH
GHFHQWUDOLVHULQJRJLQGLYLGXDOLVHULQJDI
forhandlingsreglerne.
$& YLO IRNXVHUH S§ DW I§ OºQV\VWHPHW
til at fungere og fastholde aftaleretten.
%ODQGW*/ŸVNUDYWLOHWIRUWVDWGHFHQWUDOW
OºQV\VWHP HU DW OHGHUQH VNDO KDYH IRUKDQGOLQJVNRPSHWHQFH SHQJH RJ SOLJW
WLODWSULRULWHUHOºQ'HUVNDOY¨UH§EHQKHGJHQQHPVNXHOLJKHGRJOLJHY¨UGLJhed i forhandlingerne. De skal være
DIWDOHEDVHUHGH RJ WLOOLGVUHSU¨VHQWDQWHUQHRPGUHMQLQJVSXQNWHW
'HUVNDODIWDOHVWLOO¨JWLOEDVLVOºQQHQ
langt før sluttrinet nås. Hvis ikke de
unge allerede tidligt i karriereforløbet
I§UWLOO¨JV¨QNHVOºQQLYHDXHWRJOLYVOºQQHQ IRUULQJHV PHG ULVLNR IRU DW GH
gymnasiale uddannelser bliver et lavtløns- og lavstatusområde ligesom i Sverige.
Derfor et klart nej til den svenske mo
model.
Gorm Leschly
GL’s formand
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svarer den vigtige samfundsindsats, politikerne i skåltalerne
ynder at hævde, lærerne yder.
Kampagnen er en del af den
større ”Lønkampagne 2011”. I
maj og juni var der store demonstrationer i blandt andet Helsingborg og Uppsala, og i september
indledtes daglige demonstrationer og protester foran SKL (Sveriges svar på Kommunernes
Landsforening) på Hornsgatan i
Stockholm. Demonstrationerne
fortsætter i de større byer trods
regeringens ambitiøse budgetforslag ”Lærerløft II”, der skal
pumpe penge i de trængte kommuner – vi taler faktisk over tre
milliarder svenske kroner over
GH NRPPHQGH WUHƾUH §U KYLV
forslaget realiseres. Men der er
brug for handling her og nu,
tordner LR.
”Vi mener, at det er nødvendigt at hæve lærernes startløn i
både gymnasiet og grundskolen
med mindst 10.000 kroner per
måned. Dernæst må vi begynde
at satse på en lønudvikling. Det
har i lang tid ikke kunnet betale
sig at være en dygtig lærer. Det
er nærmest det sidste, man har
ønsket,” siger LR-ordførende
Metta Fjelkner.
Gymnasielærere er en af de
grupper, der har haft den ringeste lønudvikling i det svenske,
hvilket også afspejler sig i OECDopgørelserne, hvor de også i
europæisk regi er rangeret temmelig lavt. LR er nervøse for rekrutteringen, hvis ikke rektorerne vil forstå, at unge i dag
ikke vil investere i fem års studier til så dårlig en løn.
LR gør på sin hjemmeside opmærksom på, at akademisk anVDWWHL5LNVGDJHQLŸHUQHƾN
fastsat deres løn på linje med
adjunkternes. I dag tjener riksGDJVIRONHQH  NURQHU RP
P§QHGHQPHQVHQ§ULJJ\Pnasielærer i snit får 26.000.
”Hvis Sverige skal kunne
hævde sig som vidensnation,
hvilket alle politikere jo taler om,
så må man virkelig satse på lærerne,” lyder det fra Metta Fjelkner.
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Sådan køber
du dig til et
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$OOHNDQVQ\GHVLJWLOHQJRGNDUDNWHULJ\PQDVLHW*\PQDVLHVNROHQKDU
KDU
DISUºYHWKYRUOHWGHWHU
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E

t par klik med musen, frem med dankortet eller mobiltelefonen og vupti, du har
nu købt dig til en færdiglavet tysk stil elOHUI\VLNUDSSRUWVRPGXNDQDƿHYHUHVRP
din egen. En mulighed som danske gymnasieelever benytter sig af i stigende grad. Som
det kunne læses i temaet i Gymnasieskolen
nummer 17, har omkring hver anden elev
VQ\GWYHGDWNRSLHUHGHOHDIDQGUHVDƿHYHULQger fundet i en opgavebank. Vi har derfor
besluttet os til at teste, hvor let det egentlig
HU DW NºEH VLJ WLO HQ RSJDYH RJ DƿHYHUH GHQ
– uden at blive fanget af et af de sporingsprogrammer, som mange gymnasier ellers
har investeret i for at fange snyderne.
3§KMHPPHVLGHQVWXGLHQHWGNƾQGHUYLODQdets største onlineopgavebank med over

VÅBEN
Mange gymnasier betaler
IRUDQWLSODJLHULQJVSURgrammet Urkund i forsøget
S§DWNRPPHVQ\GWLOOLYV
0HQSURJUDPPHWNDQLNNH
WMHNNHRSJDYHUKHQWHWS§
KMHPPHVLGHUKYRUHOHYHUne køber sig til dem.

 JDPOH DƿHYHULQJHU SULP¨UW XGDUbejdet af gymnasieelever. Her kan vi læse et
par linjer om hver enkelt opgave, se den kaUDNWHURULJLQDOIRUIDWWHUHQƾNIRUGHQRJVRP
en særlig service har hjemmesiden folk ansat,
der læser alle opgaverne igennem og kvalitetssikrer, at oplysningerne passer.
6HOYH GHW DW ƾQGH RSJDYHU J§U OHW , VDPfundsfag dukker der eksempelvis over 2.000
opgaver op på søgekriteriet ”dansk udenrigspolitik”. Vi kan dog kun få adgang til selve
indholdet i opgaverne ved at betale med såkaldte point. Pointene kan vi få ved at lægge
HJQHDƿHYHULQJHUXGVRPEOLYHUJRGNHQGWDI
de ansatte, eller vi kan købe os til dem. De
dyreste er 12-tallerne, der typisk koster 700
point. Siden anbefaler selv, at man køber


 SRLQW IRU  NURQHU 9L
købte
øbte lidt færre point og endte med at give
100 kroner for fem forskellige opgaver, som
vi sendte videre til vores testgymnasium.

fyldt
med
huller
A

ved, at det tjekker, om teksterne i elevernes
RSJDYHUHUDWƾQGHS§§EQHKMHPPHVLGHUS§
nettet eller i elektroniske bøger og rapporter.
Alle opgaver, der sendes igennem Urkund,
bliver desuden gemt i en stor database, og
KYLVQRJHQDƿHYHUHUHQRSJDYHGHUWLGOLJHUH
har været kørt igennem systemet, vil den blive
opdaget som allerede registreret.

ntiplagieringsprogrammer er blevet et
populært redskab ude på landets gymnasier i kampen mod snyderiet med de
daglige opgaver. Det største af disse er
det svenske program Urkund, som mindst
DIODQGHWVJ\PQDVLHULGDJEHQ\WWHU0HQ
sådan har det ikke altid været.
Ż,YDUGHUHWSDUGDQVNHJ\PQDVLHU
der abonnerede på Urkund. Dengang oplevede vi, at holdningen blandt rektorerne var,
at danske elever ikke snyder. Men de seneste
tre år har vi haft stor vækst, især det seneste
år,” fortæller svenske Peter Witasp, der er
produktchef for Urkund. Programmet virker

Den elektroniske vagthund

En af måderne, som mange gymnasier forsøger at fange fuskeeleverne på, er ved hjælp
af såkaldte antiplagieringsprogrammer. Det
mest populære er det svenske Urkund, som
PLQGVW  DI ODQGHWV J\PQDVLHVNROHU L GDJ
anvender.
På Christianshavns Gymnasium i København har man det seneste år abonneret på
den svenske version af en elektronisk vagtKXQG RJ KHU ƾN *\PQDVLHVNROHQ ORY WLO DW
køre de fem opgaver igennem. Nøjagtig sådan

Kræver samarbejde

Når danske gymnasier henvender sig til Urkund, er der ét spørgsmål, som gang på gang
dukker op.
”Vi bliver altid spurgt, om vi kan gå på
Studienet,” siger Peter Witasp og understreger,
at de private opgavebanker, hvor man køber
VLJWLODƿHYHULQJHULNNHNXQHUHWGDQVNI¨nomen. Men problemet for Urkund og andre
sporingsprogrammer er, at sider som studienet.dk har en lukket opgavedatabase, hvor
man køber sig adgang til hver enkelt opgave.
$I VDPPH JUXQG GXNNHU HQ DƿHYHULQJ NºEW
på siden eksempelvis heller ikke op i en
googlesøgning. Det svenske sporingsprogram
er derfor afhængigt af, at disse sider vil samarbejde med dem, forklarer Peter Witasp.

Om opgavebankerne:

Urkund er det mest kendte system til kontrol af plagiering. Det bliver brugt på
universiteter i hele Europa og er webbaseret. Det kontrollerer dokumenter i
tre centrale kilder: Offentliggjort materiale, Urkunds eget arkiv (af alle opgaver, som gennem tiden er sendt igennem til tjek) og dele af internettet – dog
ikke betalingshjemmesider, hvor indholdet ligger bag koder.

Student Media ApS ejer sammen
med selskabet Freeway (der
blandt andet står bag dating.dk
og arto.dk) de to hjemmesider
studieportalen.dk og studienet.dk.

Hvad testede vi i Urkund?
Vi har købt os til fem opgaver på studienet.dk for cirka 100 kroner i alt. Disse var:
>[hmemncfignihip_ff_l[`B_ff_B_ff_\_^·gnncfe[l[en_l_h3"j^_ha[gf_
skala).
<cifiacl[jjilnig^p¶lap¶emn\_^·gnncfe[l[en_l_h+,(
@smcel[jjilnigIbgmfip\_^·gnncfe[l[en_l_h2"j^_ha[gf_me[f[#(
M[g`oh^m`[aml[jjilnig^[hmeo^_hlcamjifcnce\_^·gnncfe[l[en_l_h+*(
Nsmemncfig_n^can\_^·gnncfe[l[en_l_h3"j^_ha[gf_me[f[#(

På studieportalen.dk har alle gratis adgang til alt, hvad der ligger
på den. Folk får ikke andet end
æren af at lægge deres opgave
ud til fri brug for andre, og opgaven kommer op på siden med det
samme. Her ligger også gratis
videoer med guider til lektierne.
Siden er annoncefinansieret.

eksempelvis et stensikkert 12-tal,” konVWDWHUHUKDQRYHUUDVNHWRPHQDIGHDƿHverede rapporter.
”Opgavebankerne er jo et smart koncept.
Jeg ved ikke, hvordan man kan minimere
det på andre måder, end hvis man gik
lovmæssigt ind og sagde, at alle opgaver
skal scannes igennem eksempelvis Urkund
eller i et statsligt system. Hvis de blev det,
ville den database blive enormt stor ret
hurtigt, og det ville kunne eliminere meget
af det,” forklarer Kim Ladegaard og tilføjer:
”Hvis Urkund nu kunne få snablen ned
i studienets database, ville det også være
helt vildt, for der ligger åbenbart mange
ting dér, som ikke er i Urkund i dag. ”

For halvandet år siden var Urkund i forhandlinger med ejerne af studienet.dk. Men
ifølge Peter Witasp forlangte den danske
virksomhed Student Media i omegnen af en
million kroner for at stille ydelsen til rådighed, hvilket svenskerne ikke ville betale.
Den danske hjemmeside afviser, at der har
været talt om, at de skulle have forlangt i
nærheden af det beløb.
”Men vi skulle selvfølgelig have noget for

det. Det kræver noget stor teknik fra os, og
det var de ikke interesserede i at betale for
dengang,” siger direktør for Student Media
Jean-Christophe Balmisse.
”Det ville jo naturligvis kræve, at vi ville
få en betaling, der retfærdiggør, at vi skal
bruge tid og energi på, at det kommer i
stand. At stille vores service til rådighed
gratis ville vi simpelthen ikke kunne håndtere i den lille organisation, vi trods alt
er,” forklarer han.
Andre steder sker det dog, at betalingssider med opgaver vælger at indgå samarbejder med sporingsprogrammer. I Sverige har opgavebanken Mimersbrunn.se
(Mimers brønd, red.), en slags svensk
version af studienet.dk, sagt ja til at lade
Urkund søge i deres database af opgaver.
”De kom selv til os og sagde, at vi kunne
få adgang uden betaling. Det gjorde de,
fordi de var trætte af deres rygte som en
snydeside,” lyder det fra produktchefen.
Ejerne bag studienet.dk understreger dog,
at de stadig også er åbne for et muligt
samarbejde.
”Vi kigger også på, hvad der sker i ud-

Det tjener Student
Media ApS
Student Media ejer hjemmesiderne studienet.dk og
studieportalen.dk. Indtjeningen
de seneste tre år er følgende:
I 2008: 2,2 millioner kroner
I 2009: 4,5 millioner kroner
I 2010: 5,9 millioner kroner

På studienet.dk sidder der en redaktion og vurderer kvaliteten af
de afleveringer, som folk sender
ind. Halvdelen af de indsendte
opgaver godkendes, og indsenderen får til gengæld point, som
vedkommende kan købe nye opgaver for eller guldprodukter, som
er udvidede lektieguider. Har man
ikke lyst til at lægge opgaver ud
selv, kan man i stedet via dankort
eller mobil købe sig til point. Siden
anbefaler, at man køber 12.500
point for 199 kroner. Opgaverne
koster typisk mellem 300 og 600
point. Der ligger for tiden omkring
140.000 opgaver i sidens opgavedatabase.

landet, og vi kan se, at pendanterne til os
har haft meget succes med at indgå de her
samarbejder, så det er slet ikke noget, vi er
afvisende over for,” forklarer Jean-Christophe
Balmisse.

Det betaler gymnasierne
for Urkund
Mindst 85 danske gymnasier
abonnerer på sporingsprogrammet Urkund. Prisen
afhænger af gymnasiets størrelse, men gennemsnitsprisen
i Danmark er ifølge Urkund på
5.500 kroner per år.
Det vil i alt sige, at gymnasierne lægger op imod en halv
million kroner årligt for Urkund
(beregnet ud fra gennemsnitsprisen).
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som det ville ske til hverdag, hvis en lærer
fattede mistanke om snyd. Da vi dukker op
på gymnasiet for at høre resultatet, fortæller
it-chef Kim Ladegaard, at Urkund i én af opgaverne har fundet noget snavs. Det er i vores
danske stil om to noveller af forfatteren Helle
Helle. Det viser sig, at sporingsprogrammet
dog ikke har fundet frem til stilen, fordi vi
har købt den på opgavebanken. I stedet har
GHWVDWUºGHVWUHJHULSURFHQWDIDƿHYHULQgen, der indeholder to afsnit skrevet direkte
af fra hjemmesiden litteratursiden.dk. Ord for
ord er kopieret – uden kildeangivelse. Men
med undtagelse af Helle Helle-stilen vedkenGHU.LP/DGHJDDUGDWGHƾUHDQGUHRSJDYHU
alle er gået lige igennem Urkund-møllen.
”Den der biologiopgave om dværgvækst er

SNYD

Hvad er Urkund?
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TVUNGET opgavebanker
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e er ikke meget for det – men de er nødt
WLOGHW3§ƿHUHRJƿHUHJ\PQDVLHUEHWDler de for adgangen, så lærerne kan
komme ind på de sider, hvor eleverne
NºEHUVLJWLODQGUHVDƿHYHULQJHU
”Det er ikke til at holde ud, at vi skal betale
dem for at få lov til at se opgaverne, så kan
de både tjene penge på dem, der snyder, og
dem, der skal forhindre dem i at snyde. Det
er da ubærligt,” siger rektor Claus Jensen fra
Faaborg Gymnasium.
På det sydfynske gymnasium har alle lærere
i dag et log-in til opgavebankerne, så de kan
I§DGJDQJWLODWWMHNNHGHDƿHYHULQJHUGHPLVtænker for snyd. Men inden det kom så vidt,
havde ledelsen deres drøftelser omkring det
at betale til et foretagende, man er imod.
”Omvendt synes vi, at hvis ikke vi gør det,
bliver vi mere forsvarsløse, så vi er sådan set
presset ud i det, kan man sige,” forklarer Claus
Jensen og uddyber:
”Det er jo lidt et våbenkapløb det her. I takt
PHGDWHOHYHUI§UVWDGLJƿHUHPXOLJKHGHUIRU
DW ƾVNH SURIHVVLRQHOW XGVHHQGH EHVYDUHOVHU
på nettet, så skal vi som en del af forebyggelsen i forhold til plagiat og afskrift kunne
sige til dem, at nu skal I ikke være så dumme,
at I tror, at vi ikke også kan gå ind og lave
en søgning.”

Uddannelserne er medskyldige
Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011
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På mange gymnasier har man valgt at købe
adgang til den populære side studienet.dk.
/¨UHUQHNDQQHPOLJLNNHƾQGHIUHPWLODƿHveringer fra siden via en googlesøgning, ligesom de antiplagieringsprogrammer, som
over halvdelen af landets gymnasier køber
sig til, ikke kan søge i sidens opgavedata-

base. På Frederikshavn Gymnasium har lærerne efterspurgt, at gymnasiet betalte for
log-in til opgavebanker, og det har skolen
QX UHDJHUHW S§ YHG DW RSUHWWH HQ SURƾO S§
forskellige sider. Rektor Inge Carlé synes, at
det ville være nemmere, hvis opgavebankerne ikke var der, men understreger nødvendigheden af at have adgang til dem.
”Vi har den erfaring, at der er nogle elever,
der henter opgaver på nettet, og det skal lærerne selvfølgelig kunne efterspore,” forklarer
hun.
Professor ved Københavns Universitet Peter Harder har skrevet bogen ”Skolen på frihjul”, der er en opsang til hele skolevæsenet
om at tage undervisningen alvorligt. Han
mener, at det organiserede køb og salg af
DƿHYHULQJHUHUVN\OGLDWƿHUHHOHYHUVQ\GHU
med opgaver.
”En side som Studienet er jo blevet bedre
til at bortforklare, at det er et svindelforetagende, men alle og enhver ved, at det handOHURPDWƾQGHQRJOHRSJDYHUVRPPDQNDQ
skrive af, fordi det netop opleves som sikkert,”
siger han.
Derfor mener han, at det er problematisk,
hvis gymnasierne lukker øjnene for de snydemuligheder, den teknologiske udvikling
har ført med sig.
”Opgavebankernes praksis kan man ikke
vente med at forholde sig til. Uddannelsessystemet pådrager sig en medskyld for ikke
at gå til problemerne. Hvis man kan snyde
og slippe af sted med det, så gør man det.
Det er jo kun en brøkdel, der bliver opdaget
og pådømt,” forklarer han og understreger,
at man ellers fastholder et uddannelsessystem, der favoriserer snyderne.

Utilfredse rektorer

Formanden for rektorerne kan godt forstå
modstanderne på landets lærerværelser, der
mener, at man ikke bør støtte opgavebankerne økonomisk.
”Jeg synes, de hjemmesider er trælse, det
skal jeg ærligt indrømme,” siger Jens Boe
Nielsen og forklarer, at han mener, at det er
falsk varebetegnelse at sige, at siderne kun
bruges til inspiration:
”Faktum er, at der er en masse, der skriver
direkte af, men vi kan jo ikke forbyde opgavebanker.”
På Nørre Gymnasium i København, hvor
Jens Boe Nielsen selv er rektor, gør han meget
ud af at sige på morgensamlinger, at skolen
har log-in til studienet.dk. Men på lærerværelset er der debat omkring det at skulle betale
for adgangen.
”Nogle lærere synes, at det er forkasteligt
at være med til at støtte opgavebanker. Derfor
bruger vi de andre programmer først, og hvis
YLLNNHNDQƾQGHGHWGHUV§J§UO¨UHUHQLQG
og betaler for opgaven på studienet.dk,” forklarer Jens Boe Nielsen.
I GL mener uddannelseschef Kurt Koudahl
Petersen ikke, at opgavebankerne udelukkende er til det dårlige.
”Jeg synes ikke, at opgavebankerne i sig
selv er et problem. Det er udmærket, at man
har både opgavebanker og biblioteker, hvor
folk kan lade sig inspirere,” siger han.
Læs også temaet om snyd
i Gymnasieskolen nr. 17.

Hvis alle var som vores
læsere, ville skævheder
i befolkningen primært
forekomme på Christiania.

Postboks 188, 1006 København K
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Få et gratis og uforpligtende abonnement, der stopper af sig selv efter 4 uger.
Besøg Information.dk/4ugergratis, ring 70101930, SMS ‘TILBUD’ til 1241 eller udfyld kuponen.

Navn
Adresse
Postnr./By
Telefon
Mobil
E-mail

GYM

*IndexDK/Gallup Marketing 1.H 2011.

Information udkommer mandag til lørdag. Tilbuddet gælder til 10.12.2011 og gælder kun husstande i Danmark, der ikke har abonneret de seneste
12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. Sms koster 0 kr. + alm. sms-takst, betaling via
mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K.
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Der er snart valg til hovedbestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening.
Kandidaterne og listerne
fremlægger deres politik
i et selvstændigt tillæg.
Men vi har også stillet fem
skarpe spørgsmål til formændene for hver liste.

Annette
Nordstrøm
Hansen
underviser på
Gefion Gymnasium.
Hun er næstformand i hovedbestyrelsen, hvor
hun har siddet fire
år og er formand
for Liste 1.

Vi skal skærme mod ekstra arbejde
TEKST: MALENE ROMME-MØLBY
Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011
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Hvad ser I som den største udfordring for GL?
at få udmøntet de lokale løntillæg. Ved sidste overenskomst
GL skal leve op til medlemmernes forventning om at skærme
ƾNYLOLGWRPNULQJSODQO¨JQLQJVEHVWHPPHOVHURJGHPNDQ
mod yderligere arbejdsintensivering. Og så skal vi gå forrest
jeg godt forestille mig, at vi kunne udbygge. For eksempel
i kravet om, at der skal være respekt om lærerjobbet. Vi tror,
omkring efteruddannelser kunne man få markeret, at skoat det, der brænder ude på gymnasierne, er arbejdsintensilerne har et ansvar, og der skal sættes de nødvendige resvering. En anden stor udfordring handler selvfølgelig om
sourcer af til efteruddannelse.
løn. Vi må konstatere, at med rektorernes
manglende udmøntning af lønmidler har det
GL har med andre interessenter i ungdomsher lønsystem spillet fallit. Hvis man vil have
Men det er uddannelserne foreslået børne- og underet lønsystem med lokal løndannelse, så må
altså skoleledel- visningsministeren et udviklingsprogram.
man være villig til at lægge penge på bordet.
Hvilken konkret betydning har programmet
sens ansvar at
Rektorerne bliver ved med at melde ud, at der
for lærernes hverdag?
sikre et godt
LQJHQSHQJHHUVDPWLGLJPHGDWƿHUHRJƿHUH
Vi skal være med til at sikre, at vores sektor
gymnasier har stort overskud. Det hænger jo
hele tiden udvikler sig. Men vi vil ikke have
arbejdsmiljø.
en reform som sidste gang. Vi vil have en reikke sammen. Vi har ikke ønsket individuel
Annette Nordstrøm
form, der tager udgangspunkt i skolernes arløn, det har arbejdsgiverne, så er det ekstra
Hansen, Liste 1
bejde. Den skal udspringe af lærernes hverdag
grotesk, at de ikke putter penge i det.
og erfaringer. Det er meget vigtigt, at det her udviklingsGennemsnitsalderen for den nuværende hovedbestyrelse
program ikke bliver Undervisningsministeriets dagsorden.
er 54,5 år. Hvordan hænger det sammen med, at der på
Udviklingsprogrammet skal være et sted, hvor lærerne får
mulighed for at afprøve forskellige ting med henblik på
gymnasieskolerne stormer yngre kræfter ind?
Jeg synes i virkeligheden, at det mest interessante er, at
udvikling. Det kunne for eksempel være at undersøge nogle
alle, såvel unge som gamle, har mulighed for at engagere
andre måder at lave det tværfaglige samarbejde på. Vi er
sig i fagforeningsarbejde og påvirke hovedbestyrelsen. Men
store tilhængere af tværfagligt samarbejde, men vi er ikke
vi har selvfølgelig også en forpligtelse til at sørge for, at der
sikre på, at AT har fundet den mest hensigtsmæssige form.
også er unge repræsentanter i hovedbestyrelsen. Der er
Der kunne jeg sagtens forestille mig nogle forsøg, hvor
heldigvis unge kandidater, der stiller op, og så har jeg i
lærerne prøver at integrere det tværfaglige samarbejde på
øvrigt tiltro til, at medlemmerne vælger de kandidater, som
en anden måde.
de mener, er bedst til at varetage deres interesser. Mit ærinde
er i virkeligheden ikke, hvad gennemsnitsalderen i hovedEn stadig stigende del af yngre gymnasielærere går ned
bestyrelsen er, men at styrke det engagement, som der skal
med stress. Hvordan vil I sikre, at de får en god start på
være i fagforeningsarbejde. Det er jo medlemmerne, der
lærerlivet?
afgør, hvem der helt konkret skal sidde i hovedbestyrelsen.
Det er rigtig hårdt at starte som gymnasielærer. Der er et
pædagogikumforløb, der er alt for presset. Og der er en
Hvilke forventninger har I til næste overenskomstresultat?
række nye lærere med eller uden pædagogikum, der står
På mange måder bliver det nok en gentagelse af sidste
helt alene med en lang række opgaver. Det er dog vigtigt
overenskomstforhandling, hvor arbejdsgiveren angreb arat fastholde, at det er arbejdsgiverens ansvar, at der er et
bejdstiden på stx og hf. Samtidig vil arbejdsgiveren nok
godt og sundt arbejdsmiljø. Der er mange måder at gribe
være afvisende over for forbedringer på de erhvervsgymfat på det som for eksempel mentorordning og reduktion af
nasiale uddannelser. Men jeg forventer også, at vi har entimeantal for nyansatte lærere. GL skal måske i større udstrækning have fokus på at uddanne vores tillidsrepræsengagerede medlemmer, der støtter GL’s forhandlinger, så vi
kan forsvare lærernes arbejdstid og forhandlingsret. Vi skal
tanter, så de kan løfte den opgave at integrere de unge
desværre nok ikke forvente de store lønstigninger, men der
lærere i skoleverdenen. Men det er altså skoleledelsens
skal være lønkrav fra vores side, fordi det ikke går godt med
ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø
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Sigrid
Jørgensen
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underviser på
Bagsværd Kostskole
& Gymnasium og er
formand for Liste
2. Hun har siddet i
hovedbestyrelsen
i ti år.

Mere løn og bedre forhold til unge og gamle
TEKST: MALENE ROMME-MØLBY
Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011

Hvad ser I som den største udfordring for GL?
selv om det kan blive svært, så må der være penge til
udmøntning til lærerne, som kan komme ind i en central
De største udfordringer er på den ene side de kommende
aftale.
overenskomstforhandlinger og på den anden side de nødvendige ændringer af gymnasiereformen. Vi kan ikke leve
med de høje klassekvotienter og de umenneskeligt skæve
GL har med andre interessenter i ungdomsuddannelarbejdsbelastninger. Det er udfordringer, som Liste 2 tager
serne foreslået børne- og undervisningsministeren et
meget alvorligt. Hovedbestyrelsen har et
udviklingsprogram. Hvilken konkret beansvar for at gøre sig politisk gældende,
tydning har programmet for lærernes
PHQYRUHVRUGI§UODQJWVWºUUHY¨JWMRƿHUH
hverdag?
Vi kan ikke
der stemmer. Derfor opfordrer vi alle til at
Vi ser udviklingsprogrammet som et forsøg
leve med de høje
på dialog. Vi er dog stærke modstandere
stemme.
klassekvotienter og af campus. Vi går ind for forskellighederne
de umenneskeligt
Gennemsnitsalderen for den nuværende
S§GHƾUHJ\PQDVLDOHXQJGRPVXGGDQQHOVHU
hovedbestyrelse er 54,5 år. Hvordan
Det, som man i første omgang skal tage hul
skæve arbejdshænger det sammen med, at der på gympå i dialogforummet, er eksamen. Når nu
belastninger.
nasieskolerne stormer yngre kræfter ind?
vi har forholdsvis uattraktive arbejdspladser
Sigrid Jørgensen,
Vi har på Liste 2 gennemført et generatiblandt andet som følge af vores spidsbelastformand for Liste 2
ningsperioder, så kan eksamen ændre på
onsskifte. Og efter at jeg har holdt møder
med mine med-kandidater, må jeg konstaarbejdsforholdene. Hvis man for eksempel
tere, at de alle er fantastiske ildsjæle. Det kan nu ikke
tager AT-eksamen og gør den til et mundtligt internt forsvar
undre mig, for Liste 2’s konsekvente og kritiske fokus er
som ved SRP-opgaven. Så er vi lige præcis gået i gang med
en reform af eksamen.
på emner, der er i alle medlemmers interesse. Emner som
GL´s overenskomst, der skal nytænkes, fordi den konstant
er under pres fra ledelsesside. Desuden er der et mega
En stadig stigende del af yngre gymnasielærere går ned
behov for at styrke og støtte tillidsrepræsentantteamet.
med stress. Hvordan vil I sikre, at de får en god start
Den faldende faglighed som følge af den manglende konpå lærerlivet?
tinuitet i undervisningen påvirker også alle aldersgrupper.
Liste 2 har tre forslag til støtte for de nyansatte:
Og lønstatistikken og den manglende faglige efteruddan1) Mentorordningen skal udvides, så den strækker sig over
nelse har samme betydning for unge som gamle. Hvis man
hele skoleåret, og både mentor og den nyansatte skal
endelig vil fokusere på alder, så skal man da kigge på
honoreres.
dem, som har den daglige kontakt med lærerne, nemlig
2) Alle, der ikke får pædagogikum det første år, skal have
tillidsrepræsentanterne. Og de har en stor aldersspredning.
et fagdidaktisk startkursus.
3) Alle, der har gennemgået pædagogikum, skal have
Hvilke forventninger har I til næste overenskomstmulighed for sparring og vidensdeling de efterfølgende
resultat?
tre til fem år alt efter behov og minimum ét fagligt
/LVWHYLOIRUWVDWVWLOOHNUDYRPƿHUHFHQWUDOHDIWDOHUKºMHUH
kursus om året per fag.
OºQRJSHQVLRQVDPWIDLUDƿºQQLQJDIGHQIDNWLVNHDUEHMGVtid. Ligesom på det private arbejdsmarked skal alle, der
Men vi har også forslag, som berører alle, for det er desyder en ekstra indsats, selvfølgelig honoreres. På samme
værre ikke kun de yngre, der går ned med stress. Vi vil
KDYHEHGUHSODQO¨JQLQJRJGHWEHW\GHUDIVNDƽHOVHHOOHU
måde skal alle vores opgaver betales. Der skal kompensei det mindste en reduktion, af det modulopdelte gymnares økonomisk for ekstra elever. Det kan ikke være rigtigt,
VLXP'HWRYHUƿºGLJHDGPLQLVWUDWLYHPRQVWHUDUEHMGHVNDO
at vi skal gå på deltid for at få et menneskeligt arbejde. Vi
ved jo alle, at der er lokale midler, der ikke er blevet udogså væk, og det kræver både it-politik, it-uddannelse og
arbejdsgiverbetalte it-værktøjer.
møntet på skolerne. Det er jo fuldstændig forkasteligt. Så
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GormLeschly
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har været
formand for
hovedbestyrelsen
i de sidste 12 år.
Han er formand
for Liste 3.

Vi kræver nyt lønsystem og attraktive
DUEHMGVSODGVHU
TEKST: MALENE ROMME-MØLBY
Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011
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Hvad ser I som den største udfordring for GL?
arbejdsgiver. Det er vi godt i gang med allerede. To hovedkrav til overenskomst 13 kan naturligt være, at lønsystemet
Der er to meget vigtige udfordringer: For det første at det
ændres til et lærerlønsystem, som honorerer kerneydelsen,
nuværende lønsystem ikke fungerer. GL skal kræve et nyt
nemlig undervisning, og sikrer de unge tillæg,
lønsystem, som sikrer realløn og et lønpersamt at de nye stx/hf-planlægningsbestemspektiv for alle. Det gør det nuværende lønsystem ikke. Det er især alvorligt, at de unge
Det er især melser fra overenskomst 11 indføres på hhx
lærere taber livsløn. Når en ældre lærer går
og htx.
alvorligt, at de
S§ SHQVLRQ VSDUHU VNROHQ  WLO
unge lærere taber GL har med andre interessenter i ungdomsNURQHURJJLYHUNXQFLUND
livsløn.
uddannelserne foreslået børne- og underIRUDWI§HQQ\O¨UHU'HƿHVWHUHNWRUHUKDUL
dag ikke tilstrækkelig forståelse for, at de
visningsministeren et udviklingsprogram.
Gorm Leschly, formand
for Gymnasieskolernes
lokale lønforhandlinger på sigt skal sikre de
Hvilken konkret betydning har programmet
Lærerforening
unge samme livsløn, som de gamle slutter
for lærernes hverdag?
Det er helt centralt, at lærerne efter de mange
med. Hvis GL og Finansministeriet accepterer ledelsens uvilje mod at give lokale løntillæg, vil nye
trælse implementeringsoplevelser med reformen nu får
lærere på sigt få en markant lavere livsløn, og gymnasiemulighed for at sætte deres egen dagsorden på skolerne,
lærerjobbet vil blive et lavtlønsområde. Det er helt uacså uddannelserne endegyldigt kan blive tilpasset lærernes
ceptabelt. Men det er også en stor udfordring at fortsætte
erfaringer og visioner. Før reformen blomstrede lærernes
arbejdet med at skabe og udvikle attraktive gymnasiale
lyst til at lave forsøg. Det er på tide, at vi nu kan få lærerarbejdspladser.
nes bud på for eksempel, hvordan AT kan fungere optimalt
i forhold til studieretningsgymnasiet. Hvordan vi kan få
Gennemsnitsalderen for den nuværende hovedbestyrelse
en større sproglig mangfoldighed tilbage, og hvordan buer 54,5 år. Hvordan hænger det sammen med, at der
reaukratiet kan begrænses, så vi kan få justeret reformen
på gymnasieskolerne stormer yngre kræfter ind?
yderligere.
Vi på Liste 3 har faktisk arbejdet seriøst med og prioriteret
vigtigheden af et generationsskifte. Derfor er jeg glad for,
En stadig stigende del af yngre gymnasielærere går ned
med stress. Hvordan vil I sikre, at de får en god start
at vi nu på vores kandidatliste har en gennemsnitsalder
S§ FLUND  §U PHG NDQGLGDWHU L E§GH    RJ
på lærerlivet?
§UVDOGHUHQ 'HW YLO VLJH HQ DOGHUVIRUGHOLQJ GHU ƾQW
Det er altafgørende for en god start at få et positivt første
DIVSHMOHUDOGHUVIRUGHOLQJHQS§GHƿHVWHVNROHUVO¨UHUY¨UHOVH
møde med skolen. Derfor skal der både fra skolens og GL’s
side skabes særlige initiativer og vises hensyn over for de
Hvilke forventninger har I til næste overenskomstnye lærere. Helt afgørende er det, at de får et godt skema
resultat?
og lettere forløb at starte med. Det er en vigtig ledelsesop-HJ NDQ KºUH S§ )LQDQVPLQLVWHULHWV FKHƽRUKDQGOHU DW GH
gave at sikre dette ved timefagfordelingen, så de unge nye
igen vil komme med 180 kilometer i timen ligesom i 2011.
lærere ikke blot får de resterende klasser, når de ældre
læreres ønsker er opfyldt. Det er også en vigtig ledelsesDet er temmelig useriøst, fordi vi har lavet en lang række
ændringer i stx/hf-arbejdstiden ved overenskomst 11, som
opgave at sikre de unge lærere god tid til opgaverne, god
først træder i kraft fra august 2012. En forudsætning for
planlægning uden skæv belastning og kurser med muligyderligere ændringer må i det mindste være en evaluering
hed for erfaringsudveksling med andre unge kolleger.
af, hvordan de nye ændringer fungerer. GL skal selvfølgelig forberede sig på endnu et møde med en meget aggressiv
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Allan Tarp
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underviser på
VUC Aarhus og
opstiller som
eneste kandidat
for Liste 4.

Lærernes troværdighed skal forsvares
TEKST: MALENE ROMME-MØLBY
Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011

Hvad ser du som den største udfordring for GL?
gøre karaktererne mere troværdige. Jeg synes, at hovedbeDet er vores karaktersystem. Som lærere har vi et troværstyrelsen arbejder fantastisk med velfærdssiden, og at de
dighedsproblem både med termins- og eksamenskarakteklarede sidste overenskomst rigtig godt. Men der, hvor jeg
rerne. Ved terminskaraktererne pålægges vi at give standgerne vil byde ind, er på at arbejde lidt mere med lærernes
punktskarakterer, hvor vi kun tager hensyn til elevernes
ære og respekt. Det kan også være en fordel, når vi skal
tiltrække nye lærere. Det må godt blive som i Finland, hvor
faglige adfærd lige op til karaktergivningen, på trods af
at det ville være bedre at give gennemsnitsder er stor respekt om lærerne. Vi skal ikke
karakterer. For lige op til karaktergivningen
kun have ordentlig løn, vi skal også have
er alle elever pludselig meget aktive og afrespekt, fordi man ved, at vi står med en soGL bør
leverer alle opgaver, men det er jo ikke det
lid faglig ballast.
både tage vare
reelle billede. Eksamenskaraktererne er også
på vores velfærd GL har med andre interessenter i ungdomset problem, da vi som et af de eneste lande
og ære.
uddannelserne foreslået børne- og underi verden har mundtlige eksamener. Problemet ved mundtlige eksamener er, at eleverne
visningsministeren et udviklingsprogram.
Allan Tarp, Liste 4
ikke er ligestillede, da de ikke får de samme
Hvilken konkret betydning har programmet
spørgsmål. Samtidig kan nervøsitet spille
for lærernes hverdag?
ind og påvirke præstationen. Begge karakterafgivninger
Det er vejen frem at skabe visioner og ideer om, hvordan
kan resultere i, at der rejses tvivl om vores faglige vurdevi kan gøre det anderledes på ungdomsuddannelserne. Jeg
ring. Men vi er en faglige ekspertise, og der bør ikke kunne
så gerne, at man tager en dialog med repræsentanter for
stilles spørgsmålstegn ved vores troværdighed i forhold til
skolesystemerne i Amerika eller Canada og lader dem forde karakterer, som vi giver. Det er et æresproblem. GL bør
klare det danske skolesystem, hvordan de griber det an.
For så vil man nok se, at lærerne kan få en helt anden
både tage vare på vores velfærd og ære.
konstruktiv rolle, netop fordi eleverne i højere grad selv
Gennemsnitsalderen for den nuværende hovedbestyrelse
har valgt faget. Det er jo en helt anden situation og skaber
er 54,5 år. Hvordan hænger det sammen med, at der
meget mere motivation, end når man skal undervise en
på gymnasieskolerne stormer yngre kræfter ind?
klasse i obligatoriske fag.
Det er meget naturligt, for de første år som gymnasielærer
KDQGOHURPDWƾQGHIRGI¨VWHRJWLOSDVVHVLJ'HWHUIºUVW
En stadig stigende del af yngre gymnasielærere går ned
med stress. Hvordan vil du sikre, at de får en god start
når man har rutinen, at man får overskud til at se ud over
de forventninger, der rettes imod en selv, så man er i stand
på lærerlivet?
til at rette forventningerne tilbage til den institution, der
6WUHVVKDQGOHUYHOHJHQWOLJRPIRUYHQWQLQJHURJVNXƽHOVHU
har givet en et arbejde. Hovedbestyrelsen skal selvfølgelig
For at forhindre stress vil jeg arbejde med forventningerne.
også være opmærksom på de yngre. Det kunne man for
Som ung lærer bør man starte stille og roligt, så man kan
eksempel ved at lave en form for dialogforum. Lærere
LGHQWLƾFHUHNHUQHQLIDJHW+YLVPDQVRPXQJJ\PQDVLHunder 40 år kunne mødes her en til to gange om året, hvor
lærer starter med at ville formidle det hele og ikke kun
hovedbestyrelsen kunne tage bestik af deres holdninger
NHUQHQ L IDJHW V§ EOLYHU PDQ VNXƽHW RJ P§VNH VWUHVVHW
Man skal sætte nogle realiserbare mål op, så man hurtigt
og fremlægge, hvad de går og sysler med. Derved vil hofår nogle succesoplevelser. Kernetænkningen bør nok indgå
vedbestyrelsen også blive et politisk forum og ikke kun et
i teoretisk og praktisk pædagogikum. Jeg synes faktisk, at
administrativt forum.
læreplanerne lægger op til at undervise i kernen af faget,
men en del lærebøger har ikke fulgt med, og så ender
Hvilke forventninger har du til næste overenskomstlærerne måske med at blive stressede. Derfor skal der mere
resultat?
dialog og efteruddannelse til om den faglige kerne.
Jeg stiller op for at få mandat til at arbejde for at omstille
standpunktskarakterer til gennemsnitskarakterer for at
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Niels Brock eksporterer uddannelseskoncepter til Kina og Vietnam. Det er
en god forretning for skolen og et oplagt bud på det, Danmark skal leve af i
fremtiden, siger direktør Anya Eskildsen. Men hun savner politisk opbakning.

I

2000 eksporterede Niels Brock sit første
uddannelseskoncept til udlandet. Mere
præcist til et universitet i Shanghai. Siden
har den københavnske handelsskole udvidet sit internationale samarbejde og har i
GDJ RYHU  HOHYHU S§ DIGHOLQJHU L E§GH
Kina og Vietnam.
For direktør Anya Eskildsen er der ingen
tvivl: Det gør lærerne og eleverne på skolens
uddannelser herhjemme bedre. Det er en god
forretning. Og så er det et oplagt bud på noget af det, Danmark skal leve af i fremtiden.
”Der er enormt mange penge i det globale
marked for uddannelse. I Australien er eksport af uddannelser landets næststørste indtægtskilde. De milliarder kommer vi aldrig
nogensinde op på. Men der er helt sikkert et
perspektiv, for det er et område, hvor Danmark har noget at byde på,” siger Anya
Eskildsen.
Et af hendes mål er netop at gøre noget,
der ikke bare påvirker Niels Brocks situation,
men Danmarks udvikling.

ANYA ESKILDSEN
 Født 1968, student fra N. Zahles
Gymnasieskole 1987, cand.polit.
fra Københavns Universitet 1994.
 Har undervist i national- og driftsøkonomi og erhvervsret på Roskilde
Handelsskole 1994-1997.

 Hun er gift med Ernst Eskildsen, chef
for kunderelationer i Aarstiderne.
Parret bor i Greve Strand og har
tre børn på 18, 21 og 23 år.

Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011

 Blev uddannelsesleder på Niels
Brock Handelsskole i 1997, underdirektør 1. januar 2000 og konstitueret direktør sommeren samme
år. Det var hun i et år, hvorefter hun
blev vicedirektør. Siden 2004 har hun
været administrerende direktør.
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”De unge er det mest værdifulde, vi har i
Danmark. Alt det, vi laver i uddannelsessektoren, bidrager direkte til Danmarks konkurrenceevne. Det er sjældent, at man taler om
det på den måde, og det er ærgerligt.”
For Niels Brock, der herhjemme både udbyder erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, kortere videregående uddannelser og efteruddannelse, begyndte
aktiviteterne i Kina med en række korte ledelses- og sprogkurser. Dialogen med skolens
kinesiske samarbejdspartnere voksede, og
ideen om et egentligt samarbejde tog fart.
”De var betagede af vores pædagogik og
undervisningsformer og ville gerne lave et
fælles program. At involvere eleverne i undervisningen, have fokus på det praksisorienterede og lære dem at arbejde i grupper er
meget anderledes end den model, de er vant
til,” fortæller Anya Eskildsen.
Resultatet blev en aftale mellem Niels Brock
og Shanghai Finance University om at udbyde
bacheloruddannelser i Financial Management
and Marketing Management, hvor det første
hold studerende altså begyndte i 2000.

Lærerne bliver bedre
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Siden har den danske handelsskole indgået
aftaler med fem andre universiteter i Kina,
og sidste år krydsede skolen endnu en landegrænse og startede et uddannelsessamarbejde i Vietnam. På alle uddannelsesstederne
har Niels Brock sin egen afdeling. Uddannelserne foregår på engelsk. Omkring en
tredjedel af undervisningen bliver varetaget
af danske lærere, resten af lokale lærere, der
har gennemført et pædagogisk kursus på
Niels Brock.
”Vi gør det først og fremmest, fordi vi bliver
supermeget dygtigere selv. De lærere, der har
været ude at undervise i Kina, er blevet bedre
pædagoger. Når man bliver rykket ind i en
helt anden kontekst, bliver man klogere på,
hvad der virker og ikke virker, og de erfaringer kommer med tilbage til klasselokalerne
herhjemme,” siger Anya Eskildsen.
Lærerne får desuden en kulturforståelse
og et ”globalt mindset”, som de kan give videre til eleverne.
”Det er guld værd, fordi det ikke bare er
noget, de har læst i en bog. Vi har en forpligtelse til at give eleverne de kompetencer,
som de får brug for i den globale verden, og
det kan lærerne, der har undervist i Kina, i
høj grad være med til. Verden bliver mindre
og mindre, og der er ingen af vores elever,
der kan regne med, at deres nærmeste kollega i fremtiden sidder på kontoret lige ved
siden af.”

Selvfølgelig tjener
vi penge på det. Jeg gad
godt se forsiden af Ekstra
Bladet, hvis jeg hvert år
brugte en million kroner
på at uddanne kinesere
og vietnamesere.
Ifølge Anya Eskildsen er der tale om henholdsvis kinesiske og vietnamesiske
etnamesiske uddannelser med et dansk islæt.
æt. De er akkrediteret af myndighederne i de to lande, og
hovedformålet er, at dimittenderne
mittenderne skal få
arbejde eller læse videree i deres hjemland,
hvilket langt størstedelen
en også gør. Men de
får et tillægsbevis, der giver dem mulighed
for at læse videre i Danmark
mark eller et andet
europæisk land.
Og faktisk går det rigtig
ig godt for mange af
GHP IRU HNVHPSHO HU KHOH
HOH  SURFHQW DI GH
studerende på Shanghai University of Finance
and Economics blevet ansat
nsat i internationale
ƾQDQVLHOOHYLUNVRPKHGHULQGHQGHVW§UPHG
ULQGHQGHVW§UPHG
deres eksamensbevis i hånden.

God forretning

Niels Brocks målsætning
g er at fordoble det
nuværende antal studerende
nde i udlandet. Skolen regner især med at kunne
unne udvide aktiviteterne i Vietnam, men har
ar samtidig rettet
blikket mod nye lande,, blandt andet
Brasilien. Men allerede nu er det, som
Anya Eskildsen udtrykker
er det, en rigtig
god forretning for Niels Brock at sælge
uddannelser til udlandet.
et.

”Ellers gjorde vi det ikke. Vi kunne ikke
GUºPPH RP DW ODGH VNDWWH\GHUQHV SHQJH ƾnansiere et luftigt eventyr i udlandet. Det er
ikke en forretning, der er så stor, at vi kan
leve af den alene. Men hvis alle Niels Brocks
uddannelsesområder var lige så rentable, så
ville vi være en rigtig holden skole,” siger
hun og afviser, at det handler mere om at
lave forretning end om at lave gode uddannelser. En holdning, hun af og til møder hos
kolleger i uddannelsessektoren.
”Selvfølgelig tjener vi penge på det. Jeg
gad godt se forsiden af Ekstra Bladet, hvis
jeg hvert år brugte en million kroner på at
uddanne kinesere og vietnamesere. Men for
mig at se er det en fantastisk kombination.
Der er god økonomi i det, og så er det den
allerbedste efteruddannelse, lærerne kan få.”
Selvom der bliver investeret ressourcer og
tid på aktiviteterne i udlandet, vil uddannelserne herhjemme altid være skolens primære fokusområde, understreger hun.
”Det må man aldrig tage fejl af. Det, vi
laver i Kina og Vietnam, er en nebengesjæft.
Men det får stor bevågenhed, fordi der er et
enormt perspektiv i det, og fordi det er noget,
ingen andre gør.”

Niels Brock rykker østpå
Niels Brock har i dag samarbejdsaftaler med fem universiteter i Kina og
et universitet i Vietnam. Der er på nuværende tidspunkt 1.500 studerende.
Mb[hab[c@ch[h]_Ohcp_lmcns4ÊDichn]iff_a__^o][ncih[fjlial[gg_Ë
siden 2000. Udbyder baceloruddannelser i Financial Management and
Marketing Management.
Hilnb'?[mnHilg[fOhcp_lmcnsc=b[ha]boh4ÊDichn]iff_a__^o][ncih[f
programme” siden 2002. Udbyder bacheloruddannelser i Financial
Management og Marketing Management.
Lctb[iJifsn_]bhc]4M[g[l\_d^_mc^_h,**2igeiln_pc^_l_a_h^_
uddannelser i Logistics og Service Management.
<_cdchaOhcihOhcp_lmcns4ÊDichn]iff_a__^o][ncih[fjlial[gg_Ëmc^_h
2009. Udbyder bacheloruddannelser i Marketing Management.
Q_htbioOhcp_lmcns4?lcl\_ash^n[no^\s^__h\[]b_filo^^[hh_fm_c
International Sales and Marketing Management.
@il_cahNl[^_Ohcp_lmcns"b[l][gjomc\^_Bi=bcGchb=cnsiaB[hic#4
Har siden 2010 udbudt en bacheloruddannelse i International Financial
Management and Services.

Systemet skal rystes

Da Anya Eskildsen i 2000 som kun 32-årig
blev konstitueret som direktør for den gamle
købmandsskole, var den på fallittens rand,
og hendes første opgave blev derfor at skabe
orden i økonomien. Siden har hun bevist, at
hun er langt mere end en ”oprydder”.
oprydder . Hun
har stået bag en række tiltag, der har tredoblet antallet af spor og sat Niels Brock i

førersædet for innovativ uddannelsesudvikling i Danmark. Eksempelvis lancerede skolen i 2006 landets første og hidtil eneste
elitegymnasium. En satsning, der mødte hård
kritik fra den øvrige uddannelsesverden. Siden er det fra grundskole til universitet blevet helt legitimt at tale om, at nogle elever
og studerende er bedre begavede end andre
og derfor har brug for ekstra udfordringer.
Anya Eskildsen lægger ikke skjul på, at
en del af hendes mission er at ryste systemet
og udfordre den måde, man tænker uddannelse på.
”Jeg synes, det er vores forpligtelse at gøre
tingene på en anden måde. Jeg følger ikke
bare en melding om, at det nu er den her
bekendtgørelse, der gælder. Fint nok, at det
er udgangspunktet. Men hvad er det, der
egentlig er brug for? Hvad kan vi gøre for at
få tændt lys i elevernes øjne?”
Også arbejdet med at eksportere danske
uddannelseskoncepter til udlandet må siges
at høre til i kategorien ”nytænkning”. I hvert
fald er Niels Brock en af de eneste skoler
herhjemme, der gør det.
Det undrer Anya Eskildsen. Hun så rigtig
JHUQHDWƿHUHGDQVNHXGGDQQHOVHVLQVWLWXWLRner krydsede landegrænser.
”På Niels Brock er vi ikke i særklasse begavede eller har særligt unikke uddannelser.
0HQ YL HU QRN OLGW ƿDEHGH RJ EOLYHU YHG
selvom det er op ad bakke. Den evne er
nødvendig. Man skal helst blive tændt
af, at tingene ser umulige ud,” lyder
det fra Niels Brock-direktøren, der
gerne deler ud af sine internationale
erfaringer.

Kun skåltaler
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0HQVNDOGHWO\NNHVIRUƿHUH
danske uddannelsesinstitutioner at eksportere uddannelseskoncepter til udlandet, er
der brug for politisk opbakning,
understreger Anya Eskildsen.

Den mangler i dag, lyder kritikken.
”Når jeg er i konkurrence med australske,
amerikanske og engelske universiteter på
det globale marked for uddannelse, er det
tydeligt, at de i høj grad har politisk opbakning. De har relevante folk fra det ministerielle niveau i ryggen, og der er en følelse
af, at man er på samme hold og har en fælles mission. Jeg savner politisk vilje og opbakning i Danmark. Her bliver det ved skåltalerne,” siger Anya Eskildsen.
”Vi skal ikke tro, at vi er Harvard University. Hvis vi skal markere os på det her marked, skal vi have lov til at være lidt hurtige
og frække. Vi skal være den lille motorbåd,
hvor Australien og USA er kæmpe supertankere. Men vi mangler opbakningen til at
være det.”
Som eksempel på, at den manglende opbakning fra politisk hold har konsekvenser,
nævner hun, at Niels Brock i det sidste par
år har arbejdet på at etablere et dansk universitet i kinesiske Chongqing, der er verdens
største by med 34 millioner indbyggere. Tanken var at gøre det i samarbejde med en
række andre danske uddannelsesinstitutioner, så der både kunne udbydes merkantile,
tekniske og sundhedsfaglige uddannelser.
Men selvom både Ingeniørhøjskolen i København og Professionshøjskolen Metropol
er positive over for ideen, er planen indtil
YLGHUHODJWLVNXƽHQ
”Skal den føres ud i livet, er det nødvendigt at have politisk assistance – og den er
der ikke,” siger Anya Eskildsen, der efterlyVHUNODUHUHUHJOHUS§RPU§GHWHQPHUHƿHNsibel lovgivning og tydelige politiske udmeldinger.
Hun ser ikke kun et stort uudnyttet potentiale i eksport af uddannelser, men også
LPDQJHDQGUHGHOHDIGHQRƽHQWOLJHVHNWRU
og håber, at hun med initiativerne på Niels
Brock kan være med til at bane vejen for
systemeksport som et nyt strategisk indsatsområde for Danmark.
”Jeg mener, at der ligger et enormt perspektiv i at kommercialisere kernekompetencerne og den knowhow, der er opbygget
LGHQRƽHQWOLJHVHNWRUJHQQHP§UWLHUŻ
Eksempelvis kan det danske velfærdssystem blive en forretning, hvis man ”knækker
det op i mindre bidder”, vurderer hun.
”Sådan indretter man boliger til ældre,
sådan uddanner man plejepersonale, sådan
holder man de ældre aktive. Der ligger en
åbenlys indtjeningsmulighed, som bare kræver, at der er nogen, der åbner den dør. Jeg
fatter ikke, at vi ikke for længst er kommet
i gang. ”



Kald ikke konen for kælling i kærlig spøg, fordi du har hørt,
at ordet oprindeligt betyder ”en kær lille en”. Ifølge Dansk Sprognævn betyder kælling nemlig mandsling og er afledet af ordet karl. At kællingen i maritimt slang også er det hul i skibets køl, som masten står fast i, er en helt anden sag.

Sprognørd
o
den
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Armhulen
h
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TEKST: RIKKE HØM JENSEN OG MORTEN JEST

Bladene rasler af grenene, og lige nu holder
de fætter-kusine-fest i dine tagrender. Det er en
sur mandetjans at skubbe slimede blade ud af renderne. Men taget på en villa
skal modstå 100 tons sne og
vand om året, så i disse global opvarmnings-tider bliver
du nok glad for det i længden! Så på med gummihandsken, fat den lille skovl, og
find den store spand. Læg
eventuelt et stykke tilskåret
træ i tagrenden, der hvor
stigen støtter på. Så bliver
tagrenden ikke bøjet, når du
læner vommen mod.

kult
turguiden
t

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

Blomstrer du
som en hormonelt ustabil
teenager?
Kalder kollegaerne
dig pizzafjæs?
Gå da i enrum, og
smør dit ujævne
ansigt ind i denne
mirakelmaske.
Se hvad jeg fandt
i køleskabetmaske: 15 gram
gær · 1 banan ·
2 spiseskefulde
varm kamillete
· 1 spiseskefuld
honning · 1
æggeblomme
Bland udrensende gær med bakteriedræbende, plejende honning
og varm, beroligende kamillete. Fyr fugtgivende banan og æggeblomme i, og pisk, til du er blå i hovedet. Massér masken ind i
huden, og lad den sidde en smøgs tid. Skyl efter. Creme på.

Jeg vil gå en lang tur i
Nationalpark Thy. Blandt andet
vil jeg op i Lodbjerg Fyr, hvor
man kan se ud over klitterne
og havet. Bagefter vil jeg tage
over til Lodbjerg Kirke, som er
en lille perle. Kirken er bygget i
1300-tallet og ligger i klitterne.
Den har en kirkegængerprocent
på over 100 hver søndag, fordi
folk kommer fra oplandet for at
høre gudstjeneste. Maja Lisa Engelhardt har for nogle år tilbage
udsmykket den med gule, gyldne
og bronze farver. Hun forstår
virkelig at forene det nye og det
gamle i kunst og farver.

2.

Thy Teaters
ensemble opfører stykket
”Nolde” om Emil Nolde, som
i 1901 opholdt sig ved Lild
Strand. Stykket handler om
en lille kærlighedsaffære,
han havde med strandfogedens datter. Han bliver
splittet, da han må vælge
mellem sin forlovede i København og pigen oppe i den
vilde natur. For at kunne
træffe et valg maler han sig
ud af krisen. Stykket spiller
den 16. og 17. november på
Thy Teater og drager derefter på turné i Danmark.

3.

En bog, jeg skal læse, er
”Hippie 1” af Peter Øvig Knudsen. Den handler om Thylejren.
Den ligger jo stadig heroppe. For
thyboerne var det lidt af et udflugtsmål, da lejren blev etableret i sommeren 1970. Som barn
så jeg nogle halvnøgne mærkelige mennesker ude i Thylejren,
som stod og spillede pigtrådsmusik på en scene af brædder.
Det viste sig at være Gasolin.
Nu begynder vi at kunne se hippietiden i et historisk perspektiv.
Det er interessant og vigtigt at
læse om, fordi ungdomsoprøret
har påvirket os så meget.

Navn: Else Bisgaard Alder: 51 år
Skole: Thy-Mors HF & VUC FAG: Religion og dansk

Filmquiz
q

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

Vintippet
i

Smækker og kødfuld!
Åh, hvad snakker han nu om,
tænker du sikkert! Men det er faktisk
vin, det handler om, og ordene er ikke
engang mine. Men derimod importørens. Sagt om familien Bujandas
Crianza af ren tempranillo og modnet
12 måneder på fade af amerikansk
egetræ. Men jeg er enig. Straks efter
åbning baner duften af solbær med et
strejf af vanilje sig målbevidst vej ind
gennem næsehår og bussemænd og
bringer velbehag til krop og sind.
Godt er det også, når vinen hældes i
løgnhalsen. Jeg er ellers ikke meget forr
at indrømme det; efter et røverisk overfald og
intimiderende behandling af kriminalpolitiet i
Catalonien hen over sommeren har jeg boykottet alt spansk og har således ikke drukket så
meget som en dråbe spansk vin – og holder af
samme grund heller ikke med hverken Barcelona eller Valencia i fodbold længere. Ja, det
er både barnligt, subjektivt og sikkert ude af
trit med rationel tankegang, men sådan er det,
når man føler sig forurettet!
Heldigvis er denne vin fra Rioja. Og så er det
jo noget helt andet! I hvert fald er vinen i den

g
gode
ende til prisen. Solbær, kirsebær, bær, bær, bær hele vejen! Men
med kraft, der giver den klassisk
fylde både på tungen og i eftersmagen. Typisk riojansk fadlagring,
vil nogle mene, men det klæder
bærsymfonien, der bærer lagringen
med ynde.
Martinez Bujanda-familien er
blandt veteranerne i Rioja, hvor de
har dyrket vin i mere end 120 år.
Pilar og Carlos Martinez Bujanda ejer
120 hektar førsteklasses vinmarker beliggende i Rioja Alta- og Rioja
A
Alavesa-subregionerne. Vinstokkene
er mellem 20 og 60 år gamle og nyder
godt af et klima, der ligger lige på grænsen
mellem Atlanterhavets og Middelhavets indflydelse. I kombination med den jernholdige
jordbund af kalk og limsten giver det tempranillo noget nær optimale vækstbetingelser,
og Bujanda-familiens marker er hidtil blevet
brugt til andre producenters top-riojaer,
men med Viña Bujanda lancerede Pilar og
Carlos deres eget ”brand”. Og tak for det! Vi
ligger mellem 4 og 5 point, men jeg lader tvivlen komme Bujanda til gode. Du godeste, det
er hårdt med alle de bunga bunga-fester …

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.

Rioja Viña Bujanda Crianza 2008 koster 79 kroner ved 6 flasker hos Vinens Verden, www.wine.dk.

Go-g
g
go-Gadget!

* Svar: Dirty Harry (1971)
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Kvæl din dårlige CO2-samvittighed helt uden at ændre din sjuskede strømadfærd eller købe kvoter af afrikanerne. Du kan nemlig købe en solcelleoplader på nettet,
der virker til mobiler, iPads og mp3-afspillere. Brug den på fisketur med gutterne, i
bilen på vej til Tyskland og især i Sahara. Oplad dimsen 13-14 timer i solen, for eksempel ved at hænge den bag på tasken på vandreturen. Når aftenen falder på, og myggene
begynder at æde af dig, kan de få musik til maden. Alternativt kan du ringe og sige, at du vil
hentes. USB-opladeren med solceller koster cirka 250 kroner på nettet. Google ”Solar Mobile Charger”.
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OM 7$ŸOHQWHW
ind i fællesskabet
DITTE
GØRICKE
JENSEN

Ditte Gøricke Jensen,
cand.mag. i dramaturgi,
kunsthistorie og dansk.
Partner i firmaet Link,
der beskæftiger sig
med trivsel og arbejdsmiljø især på ungdomsuddannelserne. Har
tidligere undervist på
Hvidovre Produktionsskole, Frederiksberg HF
og Nærum Gymnasium.

Hvad er talent? Og er vi ved at udvande udtrykket i den nuværende
debat om talentudvikling i uddannelsessammenhænge? Hvornår er
WDOHQWHWEHJUHEHQWLOVWDQGHOOHUHQPHWRGH"2JNDQPDQRYHUKRYHGHW
WDOHRPWDOHQWS§GHQP§GH"VSºUJHUNURQLNºUHQ

D

ebatten har i den seneste tid handlet om, at vi
VRP VDPIXQG VNDO ƾQGH
og udvikle de akademiske talenter, vi for eksempel møder
på ungdomsuddannelserne.
Der er ganske enkelt en pligt
til at udvikle særlige talenter
på ungdomsuddannelserne, og
det gøres så ved de forskellige
akademier for særlige talenter
rundt om i landet. Men kan talent og udviklingen af samme
bruges til andet end udvikling
og sikring af de akademiske
talenter? I det følgende vil der
gøres et forsøg på at undersøge,
om talentudvikling kan benyttes som metode til motivation,
og hvorledes man kan benytte
talentudvikling som udvikling
og styrkelse af fællesnævneren
og fællesskabet i klasser på ungdomsuddannelser. Kan talentudvikling på uddannelsesområdet
føre til øget trivsel for de unge
og dermed mindske frafaldet?

Talent som metode
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”Jeg ved, at jeg har svært ved at
forstå matematik, så jeg sætter
mig altid ved siden af Theis, for
han er skidegod til at forklare
mig det på en anden måde.”
Den søde unge mand, der udtalte disse ord, var udtaget til en
talentcamp for blæseinstrumenter, mens den kammerat, han
omtalte, var Team Danmark-elev
inden for sejlsport. Og således

kunne man i de unge mænds
J\PQDVLHNODVVHƾQGHHWY¨OGDI
talenter inden for meget forskellige områder. I klassen kunne
PDQƾQGHXQJHPHQQHVNHUGHU
havde talent for blandt andet
praktiske, naturvidenskabelige
og musiske områder. Og det
JMRUGH GHP L VWDQG WLO DW ƾQGH
en vej til at knække koden i andre fag (matematik, dansk, historie etcetera), de skulle lære i
forbindelse med deres ungdomsuddannelse. I denne optik handler det altså om at benytte det
talent, man har, som metode
eller katalysator for at modtage
anden læring. De unge elever i
den omtalte klasse repræsenterede et bredt spektrum af talent,
og det var helt magisk, når dette
talentspektrum blev sat i spil i
forhold til den boglige undervisning. Da klassen skulle arbejde
med middelalderens viser, som
kan ligge lidt langt fra vor tids
informationsjagende hightechXQJGRP ƾN GH RSJDYHQ DW IRUmidle visernes fortælling i et
andet format end ellers. Her
valgte en gruppe musisk orienterede drenge at lave en popsang

om Ebbe Skammelsøns skæbne.
Drengenes musiske talent gjorde,
at opgaven blev grebet med motivation og gejst, og deres formidling af visens indhold viste,
at de havde gjort deres danskfaglige arbejde og havde analyseret og fortolket visen. Ved slutningen af forløbet udbrød en af
drengene: ”Fordi jeg skulle lave
en sang om den her vise, så blev
jeg jo nødt til at sætte mig ned
og forstå den – og ikke mindst
læse den!”
Talent kan altså være en motivationsfaktor i forhold til de
elementære fag på ungdomsuddannelserne. At have talent for
HWRPU§GHJºUDWPDQƾQGHUHQ
måde, hvorpå man bedst muligt
optager mere viden eller kundskab i den pågældende disciplin.
Dette er en læringsstrategi, som
man kan (især hvis man får vejledning og hjælp til det) overføre
til andre områder inden for uddannelse. Den tidligere nævnte
Theis, som var Team Danmarksejler, havde en klar opfattelse
af og forståelse for, hvad der
skulle til, for at han kunne opnå
viden i de boglige fag. Han
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de stakkels undervisere sukke
dybt. ”Skal jeg nu også tage
højde for Lisas talent for ridning
eller Pers talent for løgskrælning? Jeg har ligesom et pensum
og en bekendtgørelse at opfylde.” Og her er det vigtigt at
understrege, at det handler om
at variere undervisningen, så
arbejdsformerne tilgodeser alle
talenttyper, som måske kunne
sættes i sammenhæng med det
fokus, der i de senere år har været på læringsstile.
En oldtidskundskabslærer
skulle lave et forløb om det velkendte græske sagn om Ødipus
i en klasse med et kreativt og
meget performativt fokus (læs:
talent). Læreren valgte at give

GHPPXOLJKHGHQIRUDWƾQGHHQ
dramatisk form, som skulle vise
elevernes forståelse af fortælling
og genre. Dette resulterede
blandt andet i en parceremoni
med Jokaste og Ødipus, der
havde vundet en udfordring
VƾQNVHQVJ§GH S§7KHEHQ+RWHO (OHYHUQH ƾN KHU EHQ\WWHW
deres kreative og performative
evner til at knække koden på
Sofokles’ tragedie fra cirka 430
før vores tidsregning. ”Old er
sjovt!” Muligheden for at benytte
sit talent (eller nogle af sine talenter) førte til øget motivation
og en gejst for et fag, der for
nogle unge kan virke langt fra
deres virkelighed, hvor nyheder
om betydningsfulde mænds død

LNNH WDJHU ƿHUH P§QHGHU RP DW
komme frem via en budbringer
til fods, men i stedet tikker ind
på mobilen, computeren, tv’et,
radioen etcetera, inden liget
nærmest er kastet i havet.

Talent i fællesskab

For igen at vende tilbage til føromtalte Theis og hans talent så
var det helt tydeligt, at han
havde fanget noget om, hvordan
man lærer at lære. Han var god
til at formidle sin viden videre,
og derfor var han et klart aktiv
for klassen som helhed. De øvrige elever benyttede ham som
hjælpelærer i fag, hvor de havde
det svært. Og denne evne til at
give noget videre er af stor værdi
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havde gennem sin dyrkelse af
sit talent fået en række redskaber til, hvordan han kunne blive
bedre, som han forstod at udnytte i andre sammenhænge.
Elevernes talent for noget kan
bringe dem igennem boglig læring, der til tider kan forekomme
irrelevant for de unge.
Det kan uddannelsessystemet
drage nytte af. Især i en tid, hvor
det er helt centralt at få så
mange som muligt i uddannelse,
RJKYRUƿHUHRJƿHUHXQJHPHG
meget forskellige traditioner for
eller forhold til uddannelse sættes sammen i klasser på over 30
elever. Her kan talent for noget
blive til en metode til motivation. Så kan man næsten høre
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for de andre, men også for Theis
selv. Så når man på ungdomsuddannelserne tager særligt talentfulde elever ud i perioder, hvor
de skal udvikles på akademierne, så er det vigtigt at have
deres rolle i klassen ”derhjemme” for øje – også. For de
skal også kunne omsætte deres
særlige talent til at løfte klassens
niveau. Alt for mange klasser
lider under en forfejlet ide om,
at vi som undervisere skal sætte
niveauet efter laveste fællesnævner, og det er ingen tjent med
– hverken de særligt boglige talenter eller de øvrige i klassen.
Der er heller ikke nogen, der
siger til Wozniacki: ”Siden du
har misset 10 procent af dine
førsteserver i dine seneste
kampe, så lader vi være med at
træne dine server, indtil du bliver bedre.” Vi har en tendens til
at slække på kravene til de unge,
i takt med at de ikke performer
efter ønske. ”De er ikke rigtig
med, så jeg underviser stadig i
1.g-stof, selvom de nu er 3.g’ere.”
Der skal forventninger, motivation, anerkendelse og hårdt arbejde til at udvikle et talent. Det
skal fællesskabet også være med
til at sikre. Derfor er det centralt
at give de særligt talentfulde ansvar og opgaver i forhold til deres hjemmeklasser, så niveauet
kan løftes. Erfaringer fra blandt
andet produktionsskoleverdenen
viser, at ressourcestærke elever
kan løfte niveauet på et hold, så
fællesnævneren sættes højere
end den laveste. Og det kræver
en aktiv indsats fra skole, undervisere, elever og klasse.
Det helt afgørende i dennee
sammenhæng er, at de ressour-cestærke og talentfulde ungee
mennesker som Theis også vinnder i denne sammenhæng. For
or
samtidig med at kvaliteten og
niveauet løftes ved deres bidrag
rag
til undervisningen, så bliver deres sociale forståelse øget, og
g det
er om noget brugbart i et mangangfoldigt samfund som vores.
s. Vi
hører desuden i debatten om de
uddannelsesmæssige udfordrinrdringer i dag, at akademikerbørn
børn er

i fare for at blive socialt blinde,
som man kunne læse i Politiken
den 4. maj 2011. En manglende
berøring og dermed indsigt i social mangfoldighed fører til en
mindsket social mobilitet, som
igen kan skabe et proletariat,
VRPPDQRJV§KºUHUƿHUHRJƿHUH
politikere udtrykke bekymring
om i forbindelse med det stigende frafald fra erhvervsuddannelserne. Så påstanden er altså,
at man via talentudvikling i fællesskabet kan skabe øget forståelse for og berøring med social,
personlig og faglig mangfoldighed, som vil føre til en styrkelse
af fællesskabet i klasserne, der
indeholder et bredere spektrum
af unge end tidligere. Med styrNHW I¨OOHVVNDE ºJHV HƽHNWLYLWHten, og resultaterne forbedres.

Den enkelte i fællesskabet

Der er i denne tid en øget fokusering på det individuelle – den
enkelte, og i denne fokusering er
det, som om fællesskabets betydning forsvinder. Der er noget
magisk over en gruppe af mennesker med forskellige kompetencer, der kan inspirere og
smitte hinanden med deres talenter. Der er som tidligere beskrevet noget at vinde for Theis,
når han forklarer sin kammerat,
hvordan et matematisk bevis skal
forstås, og denne peer-learning

Elevernes talent for noget
kan bringe dem igennem boglig
læring, der til tider kan forekomme irrelevant for de unge.
har vist sig gunstig for både det
sociale og faglige fællesskab.
Med et øget fokus på talentudvikling vil der ske en afsmitning
på helheden. Formand for Undervisningsministeriets arbejdsgruppe Stefan Hermansen siger
således: ”Styrker vi de talentfulde, løfter vi også de andre. Vi
skal fremme en ny professionel
dagsorden, hvor vi også går efter
det ypperste; fra folkeskole over
erhvervsskoler og gymnasier til
professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter.” I det
hele taget er debatten om talentudvikling i uddannelsessammenhænge et omfattende tema i den
daglige presse såvel som det
PHUH IDJVSHFLƾNNH 0DQ KDU L
Gymnasieskolen gennem længere
tid kunnet læse adskillige indlæg
om talent i gymnasiet og de forskellige overvejelser i forhold til
dette. Der er altså et område omkring talent og fællesskabet, der
kunne være interessant at udforske yderligere. Hvorledes kan
man bruge talentudvikling i forhold til at skabe gode kulturer i
klasserne og på skolerne, så fagligheden optimeres, og frafaldet
mindskes?

Inden for sportens talentudvikling har det vist sig, at de
klubber, der virkelig lykkes med
deres talentudvikling, er de klubber, der fokuserer på og skaber
miljøer (læs: fællesskaber) for
deres udøvere. Det betyder, at
der satses på, at miljøet, som
omfatter familierne, trænere,
hold, andre udøvere på forskellige niveauer, skole etcetera, er
fundamentet for udviklingen af
talenterne. Det betyder, at eliten
også er en del af træningen af
lilleputterne, og at de bedste trænere også underviser de yngste
udøvere. Det handler her om at
skabe et fællesskab, hvor talenterne dels bliver spottet og dels
udvikles, fordi de hører til og
har det sjovt, mens de udfører
det hårde træningsarbejde. Der
er foretaget et omfattende forskningsprojekt på dette område af
Kristoffer Henriksen, cand.
psych., ph.d., sportspsykolog i
Team Danmark og forsker i talentudvikling ved Syddansk Universitet, der har undersøgt skandinav iske sportsk lubbers
talentudvikling. Pointen er således, at talent og udviklingen til
elite ikke afhænger af et bestemt

medfødt talent eller benhård
træning alene, men af hele miljøet omkring.
Der skal naturligvis fokuseres
S§GHQHQNHOWHIRUDWƾQGHWDOHQtet, i hvilken form det nu kommer
til udtryk, men det er i lige så høj
grad afgørende at skabe et miljø,
et fællesskab omkring det enkelte
talent. Hvis man ikke har det, så
er tesen, at talentet ikke udvikler
sig til sit fulde potentiale. ”Ah,
hvad med de sportsudøvere, der
skal præstere solo?” kan man så
indvende. De bedste solo-talentudøvere har et omfattende miljø
omkring sig. I december 2010
kunne man i Ekstra Bladet eksempelvis se, hvordan holdet
omkring Caroline Wozniacki ser
ud. Her var massør, servetræner,
fysioterapeut, overtræner etcetera
afbilledet. Og i denne midtersi-

dereportage var hendes klubkammerater, træningspartnere og
øvrige venner og veninder ikke
taget med. Der skal også et fællesskab/miljø til at udvikle og
fastholde Wozniackis talent.
Det samme gør sig gældende,
når man ser på holdsport. Messi
kan ikke alene bære FC Barcelona eller det argentinske landshold til sejr hver gang. Han bliver bedre af at få bolden spillet
af holdkammeraterne, der bliver
EHGUHDIHQJHQLDODƿHYHULQJIUD
ham. Og i stedet for at formulere
den klassiske holdtanke om, at
et hold ikke er stærkere end dets
svageste led, så kunne man sige,
at et hold kun er stærkt i kraft
af alle dets led.
Denne afstikker til en verden,
hvor talentudvikling har været
comme il faut gennem årtier, er

et forsøg på at trække en parallel til en verden, hvor skismaet
længe har været, om vi tilgodeser alle (og det gælder i disse
WLGHUƿHUHRJƿHUH HOHYHUVEHKRY
Så sætter vi barren for lavt, og
så sætter vi den for højt, så er
det synd for de særligt begavede,
og så er det synd for de gymnasiefremmede unge. Så skal vi se
på den enkeltes behov, så skal
GHU ƿHUH LQG L NODVVHUQH , O¨ringssammenhænge med mange
mennesker skal der faciliteres
muligheder for, at den enkelte
kan udvikle sig i overensstemmelse med sit potentiale, og til
dette er fællesskabet en fremragende platform at arbejde på og
starte fra. Det viser sig i virkelighedens verden rundt om på
ungdomsuddannelserne, at de
unge falder fra på grund af

mistrivsel i fællesskabet. Hvis
miljøet omkring den unge ikke
er gunstigt, så kan det være ligegyldigt, om potentialet er ud
over det sædvanlige eller bare
helt almindeligt. Det bliver ikke
bragt i spil, og det er trist og måske endda katastrofalt for et samfund, der har brug for potentialer, talenter – akademiske,
musiske, kreative, innovative,
praktiske etcetera.
Ud fra den ovenstående undersøgelse af talent viser sig en
bestemt optik, som handler om,
at udviklingen af talenter inden
for uddannelse også bør handle
om at udvikle læringsfællesskaber, og at man kan benytte
talent(udvikling) som metode til
at skabe en højere faglig fællesnævner og et stærkere socialt
fællesskab på uddannelser.

DANSK s NYHED

Den LILLE litteraturDK
F. P. Jac

Peter Høeg

Merete Pryds Helle

William Heinesen

B. S. Ingemann

Hans-Jørgen Nielsen

Jeppe Aakjær

Jørgen Gustava Brandt

den LILLE

Den LILLE litteraturDK gennemgår grundtrækkene i de seks
store perioder fra vikingetid og
middelalder til nyeste tid.

litteraturDK
Pia Juul

Lev Tolstoj

Adam Oehlenschläger

Dan Turèll

Thorkild Hansen

Haruki Murakami

Jørgen Leth

Alle kanonforfattere er præsenteret, og bogen udpeger udenlandsk litteratur i gode danske
oversættelser fra hele perioden.

Bogen bruger eksempler fra
alle de obligatoriske teksttyper
i læreplanen: roman, novelle,
digtsamling, sagprosa og
verdenslitteratur.
Læs mere om udgivelsen på
lru.dk.

Peter Seeberg

Per Kirkeby

J.P. Jacobsen

Jens August Schade

Jules Verne

Ib Michael

Peer Hultberg

ED
NYH80,-*

Kortfattet litteraturhistorie på 188 sider, som henvender sig
til de første år på ungdomsuddannelserne.

L&R Uddannelse

Bestil på lru.dk, og spar 4 %
Forlaget L&R Uddannelse udgiver analoge og digitale kvalitetsmaterialer til undervisning i alle fag på de gymnasiale uddannelser.
Kr. 150,- pr. stk. ved køb af min. 100 eksemplarer. Priser er ex. moms.

Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011

Kr. 1

41

DISKUSSION

Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011

42

De gode lærere skaber værdi
for Danmark …
men deres arbejde er truet

Besparelser, der siger spar to!

– Gode lærere giver god undervisning
– God undervisning giver dygtige studenter
– Dygtige studenter skaber merværdi for Danmark
De to første udsagn kan næppe overraske, men med den
nye elevtrivselsundersøgelse (se for eksempel Gymnasieskolen nummer 16) er ”selvfølgeligheden” statistisk bekræftet. Hovedkonklusion: Lærerne er den enkeltfaktor, som
har størst betydning for karaktererne!
Det sidste udsagn, ”Dygtige studenter skaber merværdi
for Danmark”, synes at være en politisk sandhed med høj
aktualitet. Således spiller uddannelsespolitikken også en
central rolle i det nye regeringsgrundlag, hvor følgende kan
læses:
”Bedre og mere uddannelse og forskning er afgørende
for at sikre vækst og velstand i fremtiden” og ”Danmarks
konkurrencefordel skal være, at danskerne er blandt de
dygtigste og mest kreative”.
Der påhviler lærerne et kæmpe ansvar. Det er et ansvar,
som vi både KAN og VIL påtage os. MEN det kræver respekt
og anerkendelse af vores arbejde – så pas på ”den gode
lærer”!
Kvaliteten er truet af:
– Store klassekvotienter
– Større spredning på elevernes faglige og sociale formåen
– Manglende anerkendelse, blandt andet udtrykt ved
unuancerede påstande om arbejdstid, samt manglende udmøntning af lokale lønmidler
– Manglende prioritering af efteruddannelse
– Driftsledelse på bekostning af pædagogisk ledelse og
personaleledelse
– Kontrol og mistænkeliggørelse af lærerne og en ukritisk
brug af management-retorik.
Det politiske system og skoleledere har et ansvar for at
få fjernet ”truslerne”.
-HJK§EHUDWGHQQ\HPLQLVWHUKDUYLOMHRJLQGƿ\GHOVHQRN
til at sætte en ny uddannelsespolitisk dagorden. Kampagner
mod vores profession og arbejdstid skal høre fortiden til.
De har allerede givet rigeligt med frustrationer. Organisationsændringer, som udelukkende er baseret på ideologi,
er useriøse. Ændringer skal være baseret på lærererfaringer
og viden samt forsøg med tilhørende evalueringer.
Kreativitet og entusiasme kombineret med høj faglighed
er forudsætningen for god undervisning. Vi må forlange af
lederne, at de arbejder for gode rammer og ressourcer til
undervisningen, og at de besidder viden om, hvordan
moderne, kreative akademiske vidensmedarbejdere drevet
af høje faglige værdier og idealer skal ledes.
Vi SKAL hurtigst muligt væk fra besparelses-, kontrol- og
mistænkeliggørelsesdiskursen og frem til en indholds- og
kvalitetsdiskurs for uddannelsessektoren.
Danmark har ikke råd til andet!

Det er de færreste, der stopper op og tænker 5-10 år tilbage
for at sammenligne ”arbejdslivet dengang” med ”nu”! Men
et enkelt spørgsmål til Tina Nedergaard gav et ganske
interessant svar. Det svar synes jeg fortjener at komme ud
til GL’s medlemmer, for det giver stof til eftertanke!
Spørgsmålet lød:
”Ministeren bedes redegøre for de samlede udgifter til
ungdomsuddannelserne i 20011 henholdsvis 2010.” Jeg vil
for overskuelighedens skyld koncentrere mig om stx.
Den samlede udgift til stx inkluderer undervisnings-,
færdiggørelses-, fællesudgifts- og bygningstaxameter samt
bevillinger til forsøg og udvikling og grundtilskud. Så
skulle det hele også være med. For overskuelighedens skyld
er begge tal i 2010-priser:
Stx
2001: 5,1 milliarder kroner
2010: 7,3 milliarder kroner
Hvis jeg fra de 7,3 milliarder trækker udgifter til gymnasiernes bygninger = cirka 0,6 milliarder, ser regnestykket
således ud:
Stx
2001: 5,1 milliarder kroner
2010: 6,7 milliarder kroner
Hvad skyldes stigningen i udgifterne mon?
Stx
2001: 58.006 elever
2010: 85.300 elever
Udregnet per elev:
2001: 87.922 kroner per elev
2010: 78.546 kroner per elev
Det vil sige en besparelse på 10,7 procent over de ti år fra
2001 til 2010!
Når lærerne kan føle sig presset med klasser/hold, hvor
GHUVLGGHUƿHUHHQGHOHYHUNXUVLVWHU2, når alle vi lærere
føler os presset og bliver stresset, er det jo på baggrund af
ovenstående tal fuldt ud forståeligt. Og ikke alene har vi
ansvaret for et større antal mennesker og deres uddannelse, men vi skal jo også have dem alle sammen igennem
eksamen!
De 10,7 procent føles snarere som en besparelse på mindst
20 procent! Når krisen kradser, er vi alt for venlige. Vi
forsøger at ”forstå” og forhandler os til rette. Men hvor langt
vil du bøje dig yderligere for at få skolens – og landets
økonomi til at hænge sammen?
Jeg har nået smertegrænsen, og derfor stiller jeg krav om
1,33 til al undervisning, digital eller ej! Også til den kommende overenskomstforhandling!

Jeppe Kragelund
GL’s hovedbestyrelse

Sigrid Jørgensen
GL’s hovedbestyrelse
Udgiften for 2001 er opgjort på baggrund af amternes regnskabstal, som efter amternes nedlæggelse ikke er fuldt ud sammenlignelige med 2010-tallene.
2
¾ af alle 1.g-klasser har i 2011-12 over 28 elever.
1

22 i klassen!
Det er gået helt galt med klassekvotienterne i gymnasiet. Der sidder 28-34 elever i lokaler, der er bygget til 20–24 elever. Næsten
alle vores gymnasier er bygget i en periode, hvor det normale var
20-24 i lokalerne. Man kan kigge de gamle årsskrifter fra landets
gymnasier igennem og se, at der i 70’erne sad cirka 22 elever i
klasserne.
Omkring 1980 begyndte amterne at fylde op til 28, men ingen
steder var klassekvotienten over 28, fordi så skulle der betales
dobbelt løn til læreren – det såkaldte samlæsningshonorar. For
FLUND§UVLGHQƾN$PWVU§GVIRUHQLQJHQGRJJHQQHPWUXPIHWL
overenskomsten, at loftet på 28 ikke længere skulle udløse ekstra
lærerbetaling. Daværende formand for Amtsrådsforeningen Kristian Ebbensgaard udtalte, at der kun var tale om en overenskomstforenkling: ”Der vil aldrig komme over 28 elever i nogen klasse.”
Men vi vidste jo godt, hvor vi skulle hen.
Amtsrådsforeningens oplæg til gymnasiereformen fra 2002
lovede: ”Amterne har allerede sikret det bedst mulige udgangspunkt for at kunne leve op til fremtidens udfordringer, blandt andet
ved at man har moderniseret og udbygget skolerne, således at de
er forberedt til fremtidens elevtilgang og til de nye undervisningsformer.” Dette udsagn rungede fælt i de lange umoderniserede
gange på gymnasierne i 2002, og argumentationens løfter om, at
der er skabt plads til fremtidens unge, bliver nu udfriet i de overfyldte klasser i 2011.
Den mindste ungdomsårgang af 18-årige havde vi i år 2001 med

THE ENGLISH THEATRE
OF COPENHAGEN
WWW.LONDONTOAST.DK

50.000, og derefter er det gået opad i ti år til 67.000 her i 2011.
Tilvæksten i antallet af unge samt forøgelsen af gymnasiefrekvenVHQKDUPDQNODUHWYHGDWSXWWHƿHUHLNODVVHUQH,GHQ¨VWHWL§UYLO
18-årgangen først stige et par tusinde for derefter at falde til 64.000
om ti år, men det er ikke nok til at skabe plads i lokalerne.
Når nu tallene viser, at det ikke sker nogen væsentlig ændring i
antallet af unge i de næste mange år, så skal der gøres andre tiltag
for at skabe et ordentligt arbejdsmiljø på gymnasierne. Det er ikke
en attraktiv arbejdsplads, når man skal kravle rundt i klassen
mellem overtøj, tasker og elkabler for at komme frem til elev nummer 31, der skal have hjælp til en ligning. Det er hverken attraktivt
for elev nummer 31, for læreren eller for det samfund, der ønsker,
DWGHXQJHXGGDQQHUVLJ'HWHULNNHJRGWQRNEORWDWSURSSHƿHUH
RJƿHUHLQGLORNDOHUYLKDUDUYHWIUDHQIMHUQIRUWLG
Nils Fruensgaard
Københavns Åbne Gymnasium
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DISKUSSION
Lærerne betyder mest for
elevernes karakterer?

Innovativ opgaveløsning

Når Gymnasieskolen i nummer 16 har en artikel om elevtrivselsundersøgelser, ville man umiddelbart have forventet en kritisk analyse frem for en håndtam artikel, der
UHIHUHUHUNRQVXOHQWƾUPDHWVNRQNOXVLRQŻ/¨UHUQHEHW\GHU
mest for elevernes karakterer”. Nogle af de resultater, der
refereres som vigtigst, er, at eleverne har vurderet lærernes
faglige dygtighed højt.
Elever kan ikke vurdere lærernes faglige dygtighed
(endnu indgår ingen nuværende elever i universiteternes
censorkorps). Elever kan vurdere, hvordan de oplever og
tror, at lærernes faglige dygtighed er. Dette er imidlertid
ikke et faktuelt udtryk for lærernes faglige dygtighed. Det
HUYLJWLJWLNNHDWVDPPHQEODQGHƾNWLRQRJIDNWD(QGQX
mere absurd er det, at eleverne skulle vurdere (deres oplevelse af) alle deres læreres faglige dygtighed over én kam.
Det må da være en umulighed.
$OOLJHYHOƾQGHUPDQIUHPWLOIºOJHQGHŻ1§UHOHYHQVWLOfredshed med lærerens faglighed stiger med 1 point, så vil
karakteren stige med 0,233 point”. Her prøver man at
videnskabeliggøre noget helt uvidenskabeligt – med 3
betydende cifre!
Når elever skal lære noget, sker det i et samarbejde mellem lærer og elev. Men den allervigtigste parameter for, at
elever kan lære noget, er, at eleverne selv er motiverede for
at lære, at de er parate og modtagelige, og at de forstår og
er villige til at gøre en indsats. Eleven skal selv gøre arbejdet. Det kan læreren ikke gøre for eleven. Læreren kan
selvfølgelig gøre mange forskellige ting i forbindelse med
undervisningen for at give eleven forståelse, motivation og
indsigt, men læreren skal også udfordre og stille krav – og
det er eleven måske ikke umiddelbart ”tilfreds med”, hvis
der er meget andet i elevens hoved (erhvervsarbejde, fester
og så videre). Dette er en af grundene til, at man ikke kan
overføre kundetilfredshedsundersøgelser til gymnasiet.
Hvis eleven ikke vil investere energi i at lære noget, forstår
eleven måske ikke, hvad der foregår, og så kommer eleven
måske til den konklusion, at det er lærerens skyld, hvis
karakteren ikke er så høj.
Og rent faktisk er det jo også det, der påstås i artiklen: At
hvis elever får dårlige karakterer, er det lærerens skyld!
(”Lærerne betyder mest for elevernes karakterer”).
Så frem for en jubelartikel i Gymnasieskolen om resultatet af elevtrivselsundersøgelsen burde man diskutere, om
den slags undersøgelser med den slags spørgsmål og databearbejdning er relevante og acceptable.

Det hænder, at et par episoder kan illustrere udviklingen
eller afviklingen i den mellemliggende tid:
I foråret 1975 var jeg i pædagogikum, og ved et møde i
forbindelse med karaktergivningen begrundede en lærer
HWWUHWDOPHGGHQS§J¨OGHQGHHOHYVPDQJOHQGHDƿHYHULQJHU
Rektor gned sig i hænderne, idet han til forsamlingens
munterhed gnæggede: ”Hvad mon apotekerens ude på
Strandvejen siger til det?”
Den 27. oktober 2011 kunne jeg i Gymnasieskolen nummer 17 læse om en elev, der blev taget i snyd i to fag og
IºOJHOLJƾNEXQGNDUDNWHUHU'HQIRUPDVWHOLJHKDYGHLPLGlertid en toptunet mor, der i stedet for at skælde drønnerten
ud straks ringede til skolens rektor og beklagede sig over,
at hendes enestående søn ikke følte sig velkommen i de to
fag, hvilket foranledigede denne såkaldte rektor til at
afkræve lærerne en undskyldning til snydetampen.
Jeg må tilstå, at jeg en overgang var temmelig bekymret
på gymnasieskolens og dermed nationens vegne, men det
JLNKHOGLJYLVKXUWLJWRYHUIRUYLNUHDWLYHRJƿHNVLEOHGDQskere er jo i verdensklasse, og eleven med den entreprenante mor havde tydeligvis annammet det ofte fremførte
slogan ”work smarter, not harder”. Det var højst tiltrængt,
at den fremmelige ungersvends mor ved en lydig rektors
PHOOHPNRPVWƾNVDWGHHQIROGLJHO¨UHUHS§SODGV
I Danmark får – bemærk verbets betydning – snart 95
procent en ungdomsuddannelse, mange i form af studentereksamen. Nu mangler vi blot at få genindført gruppeeksamen, så vi kan komme op på 100 procent. Det vil kineserne aldrig kunne matche med deres stive uddannelsessystem.
+HULYLGHQVVDPIXQGHWXGYLNOHUYLJHQLDOHQ\HRSƾQGHOVHUVHQGHUWHJQLQJHUQHWLO.LQDRJV§NDQGHƿLWWLJHPHQ
mindre kvikke kinesere fremstille tingene billigt, mens vi
scorer kassen. Hvor er det godt, at vi er så meget smartere
og dygtigere.

Minister version 5.0

Jeg vil henvise til Gymnasieskolen nummer 9/2011, der
indeholdt et helt tema om evaluering og især elevtrivselsundersøgelser og de konsekvenser, sådanne kan få.

Hendes hænders gestik viser beslutsomhed og handlekraft.
Hendes blik er fast og myndigt. Christine Antorini, den
femte minister, siden gymnasiereformen trådte i kraft, er
en kvinde af den rette støbning, jævnfør interviewet i sidste
nummer af Gymnasieskolen (”Nu kommer gymnasiereformen version 2.0”). Ministeren vil det gode og det rette:
”sammenhæng”, ”dialog”, ”de store linjer” og ”den rigtige
EDODQFHŻ0LQLVWHUHQNHQGHUVLWRPU§GHŻV\QHUJLHƽHNWŻ
”indsatsområder”, ”kernefaglighed i dybden” og ”praksisorienteret undervisning”. Gudskelov er fundamentet sundt,
”for kernen i gymnasiereformen … fejler ingenting”. Nej
vel? Kernen fejler absolut ingenting.
Velkommen fru Børne- og Undervisningsminister!

Morten Jest
chefredaktør

Mikael Busch
Kolding Gymnasium

Lisbeth Reitzel
Tårnby Gymnasium
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Jens Frostholm
Thy/Mors HF & VUC

SVAR TIL LISBETH REITZEL

Tredeling af magten i klasseværelset
Stort set så længe skolen har eksisteret, har læreren haft den
totale magt over for eleven i undervisningssammenhænge. Det,
har mange tænkt, har været til lærerens fordel, men med øgede
klagemuligheder for elever og forældre er den diktatoriske stil ikke
længere en fordel for læreren. Samtidig med at læreren har al
magten, har han eller hun også alt ansvaret.
Det vil også være til fordel for eleven, der vil få en højere retssikkerhed med klare regler. Derfor er tiden moden til en tredeling
af magten:
Den lovgivende magt: Rektor
Der burde være klare regler fra administrationen om alt fra
opførsel i klassen til straf for plagiat. Det vil gøre det lettere for
læreren at henvise til en lovtekst end at forsvare de regler, man
har lagt for klassen. Denne rolle burde tages af ledelsen med rektor som endelig ansvarlig.
Den udøvende magt: Læreren
Den udøvende magt må tilfalde læreren, da det er denne, der
står ansigt til ansigt med eleverne i den daglige undervisning.
Læreren må prøve at være så retfærdig som muligt i forhold til de
regler, der er givet.
Den dømmende magt: Ekstern censor
Det er uhensigtsmæssigt, at læreren både hjælper eleven og
dømmer eleven. Det er ofte svært at hjælpe en elev, som ikke vil

Hanne Wa

cher og

- Øvebog

LQGUºPPHKDQLNNHNDQƾQGHXGDIQRJHWIRUGLKDQYHGDWGHWYLO
påvirke hans årskarakter. Ligeledes er det svært for læreren at være
objektiv, når han retter rapporter og stile, fordi han kender eleven
fra dagligdagen.
5DSSRUWHURJVWLOHDƿHYHUHVDOOHHOHNWURQLVNLGDJKYLONHW§EQHU
op for muligheden for, at en censor kan sidde et andet sted og
rette stile og rapporter. Det kunne være en gruppe særligt uddannede gymnasielærere, som kun retter og derved sikrer en mere
ensartet vurdering i hele landet.
Mundtlige karakterer burde erstattes af mundtlige prøver, der
NDQƾOPHVRJOLJHOHGHVYXUGHUHVDIVDPPHJUXSSHDIV¨UOLJWXGGDQnede lærere.
Til sidst vil jeg sige, at dette kun er tanker og vil skabe kaos, hvis
det blev indført med det samme. Læreren skal nok have nogle
sanktionsmuligheder over for elever, der ikke opfører sig ordentligt,
men hvad det skal være, kan være til diskussion.
Stephan Vogelius Wiener
Lyngby HTX

Kim Kjæ

rgaard

STIFIN
DEREN

“Tea fo
r two”
Games
and Activ
ities

Andrico

STIFINDEREN af Wacher og Kjærgaard

REGNBUEN af Karin Jaentsch

!      
144 sider, 104 kr.
Med en 'Grammatisk Værktøjskasse' (ordklasser, sætningsanalyse, mm). Tre niveauer med hver sin farve.
! " 92 sider, 62 kr.
Tilpasset grammatikbogens regler/farver.

!       
144 sider, 114 kr.
Samme opbygning som STIFINDEREN: Grammatisk
værktøjskasse, niveaudeling med farver. Hvert kapitel
indledes med en kort beskrivelse af ligheder og forskelle
mellem tysk og dansk grammatik. Pas på de mange
'grammatiske bomber'!

!  # 44 sider, 25 kr.
Velegnet til selvrettende undervisning.

! " 160 sider, 79 kr.
Et meget omfattende øvelsesmateriale, som er tilpasset
grammatikbogens regler og niveaudeling.

!        
160 sider, 162 kr.
80 dobbeltøvelser (par-opgaver, lege og brætspil).
!

!  # 60 sider, 25 kr.
Gør det muligt for eleven at arbejde individuelt på 'sit'
niveau.

Se uddrag af bøgerne på www.andrico.dk

Andrico
FA Forlaget
Mossøbr)  '
 !

!"! "$"%  "

! ' 
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    398 kr. for en lærerlicens
Et elektronisk retteprogram, som gør det nemt og hurtigt at rette
skriftlige opgaver på computeren (14 dages gratis prøveversion).
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GL-E KURSUSNYT

GL-E KURSER
Følg med på GL-E’s forside på
http:/gle.gl.org. Nyhedssektionen opdateres løbende med omtale af nye kurser og
konferencer, som er relevante for skolerne.
It-kurser i foråret med tilmelding i efteråret:
”Læring gennem Problematiserende
Netmedieret Vejledning”
Kursusdag: 28. februar 2012, Vejle.
Info/tilmelding senest 9.11.2011 på
http://gle.gl.org under IT i undervisningen.
GL-E/IFPR-kurset ”Virtuel pædagogisk
praksis”
Kursusdag: 17. januar og 3. februar 2012,
Middelfart.
Info/tilmelding senest 9.12.2011.
Enkelte ledige pladser på:

KURSER I FAGENE
Historie
”Verden efter den 11. september.
Global værdikamp, islamisme og
terrorbekæmpelse”
Arrangør: Historielærerforeningen ved
Rolf Mortensen, regionalsekretær Region
Sjælland.
Tid: Onsdag den 14. marts.
Sted: KVUC’s lokaler i Sankt Petri Passage
1, 1165 København K.
Pris: 750 kroner inklusive frokost og kaffe.
Foredragsholdere: Jørgen Bæk Simonsen,
KU, Lars Erslev Andersen, DIIS, og Peter
Vedel Kessing, IMR.
Kurset henvender sig i første omgang til
gymnasie- og hf-lærere i historie, religion,
samfundsfag og kulturfaget.
Tilmelding: Senest 7. marts til Rolf Mortensen, Espergærde Gymnasium og HF, på
rm@eg-gym.dk eller på mobil 2830 8295.

”The Digital Age” – 2-dages internat
Kursusdage: 29.-30. november 2011,
København S.
Info/tilmelding senest 4.11.2012 på
http://gle.gl.org under IT i undervisningen.
UNI-C-kurset ”Web 2.0”
Kursusdag: 1. december 2011 (Aarhus).
Info/tilmelding senest 4.11.2011.
http://gle.gl.org under IT i undervisningen.
NYHED
”Interaktive tavler i dansk og sprogfagene”
Kursusdag: 23. januar 2012, Gladsaxe
Gymnasium.
Info/tilmelding på http://gle.gl.org under
IT i undervisningen.

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.

Historie, samfundsfag og
kulturfag
”Menneskerettigheder”
Tid: Fredag den 9. december 2011 klokken 9-15:30.
Sted: Ishøj Gymnasium, Vejlebrovej 65,
Ishøj (CPH West).
Pris: Cirka 850,- kroner.
Program:
Oplæg af Eva Maria Lassen, Human
Rights: Menneskerettigheder og religion,
Eva Ersbøll, Human Rights: Menneskerettigheder og konventioner.
Poul Duedahl, Aalborg Universitet, Fra
overmenneske til UNESCO-menneske.
)RUSOHMQLQJIURNRVWRJNDƽH
Tilmelding til Birgitte Thomassen,
9RGURƽVYHM)UHGHULNVEHUJ&WOI
2173 2774 eller 3323 9065 eller mail
birgitte.thomassen1@skolekom.dk
senest 1.12.
Kurset opdateres løbende på emu.

Har du skiftet skole,
er gået op eller ned i
tid, flyttet eller fået
ny e-mail? Så husk at
give GL besked.
Det letteste er at
klikke ind på
www.gl.org under
”mine medlemsoplysninger”.

Udgivelse og deadline for de næste numre
Gymnasieskolen ſ #18 ſ 2011
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Kontakt GL-E på gl-e@gl.org.
Husk, du altid kan se det aktuelle
kursustilbud fra GL-E og de faglige
foreninger på GL-E’s hjemmeside,
http://gle.gl.org og på EMU’en,
http://efteruddgym.emu.dk/

19 Deadline: 14. november kl. 14.00 – Udkommer 24. november
20 Deadline: 28. november kl. 14.00 – Udkommer 8. december

Studieture til
Bruxelles
Som en del af indsatsen ’EU på skemaet’
tilbyder CFUerne i Danmark i samarbejde
med Europa-Kommissionens Repræsentation
i Danmark, Styrelsen for International
Uddannelse, UNI-C og Europa-Parlamentets
Informationskontor et begrænset antal
3-dages VIP-studieture til Bruxelles.
Dette særlige tilbud gælder for skoleledere,
internationale koordinatorer, og for lærere i
grundskolen, på ungdomsuddannelserne og
ved læreruddannelsen.
Tilmelding til studietur og seminar på:
http://eu.emu.dk
Sidste frist for tilmelding er den
24. november 2011

Centre for
UNDERVISNINGSMIDLER
D

A

N

M

A

R

K

EUROPA-KOMMISSIONEN
Repræsentation i Danmark
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ANMELDELSER

HISTORIE

PÆDAGOGIK

Titel: Den Kolde Krig
Forfatter: Kai Otto v. Barner
Forlag: Systime
Pris: 194 kroner, 199 sider
Vurdering og anmeldelse: Sune Weile

Titel: Den etiske lærer – udfordringer til en profession
Forfatter: Sara Irisdotter Aldenmyr med flere
Forlag: Samfundslitteratur
Pris: 225 kroner, 160 sider
Vurdering og anmeldelse: Stig F. Sørensen

Nyere forskning har vist …

Professionsetik

”Den Kolde Krig” giver en samlet fremstilling af perioden fra 1945
til 2011 med supplerende kildemateriale. Det virker dog, som om
Barners primære mål med udgivelsen er at give eleverne indblik
i, hvordan forskningen inden for Den Kolde Krig har udviklet sig
efter 1989. Der henvises et utal af gange til at ”nyligt fundne
dokumenter viser …” eller lignende. Jeg har dog svært ved at se,
hvorfor det er interessant for eleverne at læse om, at det, vi førhen
troede, nu har vist sig at være forkert. Det forvirrer blot langt mere,
end det gavner, særligt fordi eleven jo netop ikke har vores indblik
LNRQƿLNWHQ
'HUHUJUDYHWG\EWLGHQ\§EQHGHDUNLYHURJƿHUHDIWHNVWHUQHHU
gode og interessante. Desværre er enkelte af dem klippet så meget
for at tilpasse dem i længden, at de kan fremstå hullede. Billedmaterialet er ligeledes godt, men her er det svært for eleverne at
forholde sig kritisk til billederne, når hverken årstal eller kildeangivelse er markeret, for eksempel hvor de oprindeligt har været
bragt, og hvad der var formålet. Det er små formelle fejl, som er
irriterende, men havde været nemme at rette.
Samtidig har Barner uforvarende indbygget muligheden for, at
bogen allerede er forældet. For eleverne vil hurtigt spørge, om der
er nye dokumenter, der har vist noget andet …
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Læs anmeldelser på www.gymnasieskolen.dk
På gymnasieskolen.dk kan du læse de nyeste anmeldelser,
inden de bliver trykt i Gymnasieskolen

Hvorfor skrive en bog om den etiske lærer og professionsetik?
Forfatterne til bogen har primært to overordnede argumenter. Det
første er, at læreren har mistet den værdimæssige autoritet i samfundet, som han havde tidligere, og lærerjobbet er gået hen og
blevet en profession på linje med andre professioner.
Det andet argument er, at det postmoderne samfund er blevet
individualiseret, hvor der gælder mange forskellige normer og
Y¨UGLHU'HUƾQGHVLNNHPHUHHWIDVWRYHURUGQHWUHJHOV¨WIRUGHQ
rette adfærd.
Herudover slår forfatterne fast, at læreren ofte står alene, når
der opstår etisk vanskelige situationer i forhold til elever og kolleger. I situationer, hvor etiske dilemmaer opstår, er læreren tit
presset og skal handle hurtigt og ansvarligt.
Formålet med bogen er således at opstille en professionsetik for
lærere, der giver lærerne en række professionetiske kompetencer,
GHUNDQKM¨OSHGHPWLODWUHƿHNWHUHRYHURJOºVHHWLVNHNRQƿLNWHU
knyttet til lærerjobbet. Forfatterne præsenterer for det første en
række etiske traditioner, der kan være til hjælp for læreren i forskellige etiske problemsituationer. For det andet opstilles en tankemodel, der skal hjælpe læreren med at udvikle sine professionsetiske kompetencer. Modellen består af 3 elementer: At kunne
LGHQWLƾFHUH SURIHVVLRQVHWLVNH SUREOHPHU DW NXQQH NYDOLƾFHUH
forståelsen af, hvilke etiske forhold og faktorer som rummes i en
HWLVNNRQƿLNWRJDWNXQQHDUJXPHQWHUHIRUHQKDQGOLQJGHUHU
IRUHWDJHWLHQHWLVNNRQƿLNWVLWXDWLRQ
Samlet set er det bogens sigte, at de etiske traditioner skal give
O¨UHUHQ QRJOH HWLVNH NYDOLƾNDWLRQHU RJ WDQNHPRGHOOHQ VNDO
fremme lærerens etiske kompetencer. Bogen giver læseren et godt
værktøj til at kunne beskrive, analysere og handle i etiske konƿLNWVLWXDWLRQHU

FRA LÆSER TIL LÆSER
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).

Lejlighed til salg
Indflytningsklar, lys 2-værelses lejlighed
sælges. Stor stue med solrig, ugenert
altan mod ejendommens grønne områder. Køkken med spiseplads. Ejendommen er beliggende 2 minutters gang fra
Hørsholm Midtpunkt i rolige omgivelser,
tilbagetrukket fra Kongevejen. Gode offentlige trafikforbindelser.
conny.kristiansen@mail.tele.dk
2022 6072.

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

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

New York
To billetter til ”Harlem Jazz Tour” søndag d. 8. april 2012 (1. påskedag) sælges for 149 US $ pr. stk. Du kan læse
om turen her: http://www.zerve.com/
NewYorkJazz/Harlem
Nærmere info på tlf. eller mail.
3641 5436
mogens.thorborg@gmail.com.

Gammel skånsk hus til salg
Fritliggende gammel villa med veranda
på 1.400 m² grund beliggende i en landsby i det nordøstlige Skåne. 1½ time fra
broen. 2½ time med offentlig transport
fra København. Stort hus med 4 værelser og stor uudnyttet tagetage. Køkken
og bad er renoveret. 35 m² stort udhus
med blandt andet snedkerbord og plads
til en gris. Kommunalt vand og afløb.
Smuk natur. Pris 475.000 DKK.
kvik@get2net.dk

REJSEANNONCER

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

STUDIEREJSER I EUROPA
OPLEVELSE
FORANDRING
SAMARBEJDE
NY VIDEN

BARCELONA
LONDON
BERLIN
PRAG
LISSABON
MADRID
ROM
PA R I S
MALAGA
DUBLIN

Vi koncentrerer os om rejsens
planlægning og gennemførelse,
- så du kan koncentrere dig om
det faglige indhold

- ALLE EUROPÆISKE BYER

www.grupperejsebureauet.dk – tlf.: 4494 6090

- det er os du kommer tilbage til…

SPECIALIST I GRUPPEREJSER

.............................mange andre destinationer...................................
3ULVHUQHLQNOXGHUHUÀ\WURJQ WWHUPHGPRUJHQPDG HNVNOPRUJHQPDGL5RP
$OOHSULVHUEDVHUHWSnUHMVHLPDUWV

TLF. 7020 9160 |

INFO@SBTOURS.DK | WWW.SBTOURS.DK
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BERLINSPECIALISTEN
Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk

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

fra kr.

1.850,pr. person

Studierejse Krakow
KRAKOW MED FLY 5 DG /4 NT
i flersengsværelse på hostel

Top 3 studiebesøg:
t"VTDIXJU[#JSLFOBV
t'PSFESBHJEFU/PSEJTLF)VT
t+BHJFMMPOJBOVOJWFSTJUFUT
 BTUSPOPNJTLFPCTFSWBUPSJVN
TUSPOPNJTLFPCTFSW
USPO
P

2.580,-
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Tlf.: 7022 0535 - hol@kilroygroups.dk

Udkommer 24. november

Barcelona m. fly 6 dg./5 nt.

ﬂersengsværelse
på hostel, fra kr. ..........................
Top 3 studiebesøg:
t4&"5CJMGBCSJLt6EnVHU.POUTFSSBULMPTUFS
t#FTHJ'JHVFSFTJOLM%BMJNVTFFU
Læs mere på kilroygroups.com

19 Deadline: 14. november kl.14.00

Studierejser 2011

Udkommer 8.december
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20 Deadline: 28. november kl.14.00

Kontakt Tina
46 91 02 49

STILLINGER

Udgivelse og deadline for de
næste numre

Danmarks førende i grupperejser til Berlin.
Kombinerer studietur og undervisning.

Forstander for
VUC Skive-Viborg
Stillingen som forstander ved VUC Skive-Viborg er ledig, da
den nuværende forstander har fået nyt job pr. 1. januar 2012.
VUC Skive-Viborg består af to afdelinger i henholdsvis Skive
og Viborg, og forstanderen skal gøre tjeneste begge steder.
Foruden forstanderen består ledergruppen af en viceforstander og to uddannelsesledere.
Der er 80 engagerede medarbejdere på centret, som tilbyder
undervisning indenfor områderne HF, AVU, FVU og OBU
samt særligt tilrettelagte forløb.
Den nye forstander skal internt have fokus på den pædagogiske udvikling og den daglige drift af centret. Udadtil er det
vigtigt at proﬁlere VUC som et dynamisk og åbent uddannelsessted.
Stillingen:
Vi søger en forstander, der
s VIL VRE PDAGOGISK LEDER MED HOLDNINGER OG VISIONER
omkring voksenpædagogisk virksomhed, og som kan
bevare og udvikle centrets proﬁl i lokalområderne
s VIL ARBEJDE FOR UDVIKLING AF mEKSIBLE UDDANNELSESTILBUD TIL
gavn for befolkningen i lokalområderne i dialog med
samarbejdsparter, såvel virksomheder som uddannelsesinstitutioner, kommuner og jobcentre
s KAN UDARBEJDE BUDGET OG SIKRE EFFEKTIV DRIFT MED FOKUS PÍ
resultater samt optimal udnyttelse af ressourcer og kompetencer
s HAR GODE KOMMUNIKATIONS OG SAMARBEJDSEVNER ER
demokratisk indstillet, kan delegere ansvar og kompetence, og som kan indgå i et konstruktivt samarbejde
med personale, ledelseskolleger, bestyrelse og eksterne
samarbejdsparter
s VIL VRE EN SYNLIG DEL AF CENTRETS LIV OG KUNNE HOLDE FAST I
aftalte retningslinjer og målsætninger samt sikre løbende
personaleudvikling
s HAR ET SOLIDT KENDSKAB TIL OG GERNE ARBEJDSMSSIG ERFA
ring med dele af det danske uddannelsessystem, gerne
indenfor voksenundervisningsområdet, og som kan
matche og inspirere en engageret medarbejdergruppe
Ansættelsesvilkår:
Stillingen er indplaceret i lønramme 37 med mulighed for
forhandling af kvaliﬁkations- og funktionsløn samt resultatlønskontrakt. Hertil kommer pensionsordning. Stillingen
forventes besat pr. 1. januar 2012.
Ansøgning:
Ansøgningen sendes pr. mail til Maibritt Simonsen
(maibritts@vucsv.dk) - og ansøgningsfristen er
onsdag den 16. november.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos
bestyrelsesformand Asbjørn Christensen pr. mail
(ac@viauc.dk) eller pr. telefon (87 55 10 11).
Ansættelsessamtaler ﬁnder sted i uge 47.

Skive afdeling
Hjalmar Kjems Allé 6
7800 Skive
Tlf: 9752 1822
Viborg afdeling
Sct. Nicolai Gade 5
8800 Viborg
Tlf: 8661 1700
www.vucskive-viborg.dk

Go beyond sightseeing

Skive-Viborg

13487

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

Dansk
Litteraturhistorien i
korte træk

DIN PRIS

175,56

Morten Brydensholt

Eks. moms
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Til matematik på Aniveau i gymnasiet.
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DIN PRIS

239,40
Eks. moms

Carsten Linding Jakobsen

Kim Beck Danielsen
& Sanne Stemann
Knudsen

L
Litteraturens
perioderr
– 2. udgave

“

En velskrevet og grundig opsamling
af den danske litteraturhistorie
Om Litteraturens perioder 1. udgave.
Anmeldelse i Gymnasieskolen

Til samfundsfag.
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Af Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl
gdahl
Litteraturens perioder udkommer nu i en ny,
y,
opdateret udgave med bl.a. et kapitel om nyeste
tid i perioden 2001-2010. Bogen fremstillerr den
litterære udvikling i Danmark set i samspil med
udviklingen i det øvrige Europa. Tilgangen er
llem
historisk med vægt på sammenhængen mellem
ninger
de litterære udtryk og periodens idéer, åndsretninger
yses i
og samfundsudvikling. Litteraturens rolle belyses
gangen
en identitetshistorisk sammenhæng. Gennemgangen
odeaf forfattere og værker er baseret på de periodetypiske træk.
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Til historie på ungdomsuddannelserne.

Henrik Haumann Parbo
& Annette Nyvad

(ŗ '#(ŗý
Til kemiundervisning på Aniveau i gymnasiet og htx.

DIN PRIS
150 sider

kr. 112,-

231,42
Eks. moms

DIN PRIS

381,76

e-bog

kr. 45,-

Eks. moms

ex moms

”

ls
Kontakt salgschef Nie ion
at
Christensen for inform
om
på niels@saxo.c

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

ª!,ŗ*Hŗ(...
www.saxo.com
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne gælder minimum til d. 24. november 2011. Alle bestillinger tillægges 19,00 kroner i forsendelse i Danmark.
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GL-VALG:

Mere løn og respekt
GYMNASIESKOLEN

Hele mediebilledet i én lærebog
medieDK behandler vekselvirkningen mellem medier, kultur
og samfund samt mediernes øgede samspil med hinanden.
Eleverne arbejder med et bredt mediebegreb,
der inkluderer alt fra trykte media, ﬁlm og tv til sms,
e-mail og Facebook.
Omfattende gratis hjemmeside med materialer
til lærer og elever:
s +APITEL OM BOGENS INDHOLD OG ANVENDELSE
s ,INKS TIL WEBRESSOURCER
s &ORSLAG TIL SUPPLERENDE LITTERATUR
s /PLG TIL SKRIFTLIGE OPGAVER DISKUSSIONSEMNER
og tværfagligt samarbejde
s ,EKSIKON MED FORKLARINGER AF CENTRALE
fagudtryk og begreber.

DIREKTØR PÅ NIELS BROCK:
Eksport af uddannelser
er Danmarks fremtid

RIGSREVISORERNE KOMMER

Arbejdstiden
kortlægges
– men hvad
med kvaliteten?
Forfattere Gunhild Agger, Christa Lykke Christensen,
Stig Hjarvard, Ditte Laursen og Kjetil Sandvik.
Redigeret af Stig Hjarvard
#18  2011

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

