Gymnasieskolen
Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening

24. november 2011 • #19

Med ryGGen Mod Muren
tema om palæstina

ig
tl
if
i
if
r
ig
t
k
l
tl
kr
i
S
g
S y Skrif hed
Professor advarer
Mod konkurrencestaten

svage unge bliver tabere

d
t
S
e
f
k
r
i
if
h
t
r
l
i
S
g
h
g
k
e
d
i
l
S
d
k
he
Ny rft he
ig
tl
if
kr
S
y
d
N
e
å
p
s
u
k
o
F
h
g
li

N

Gymnasier har fået
mere fokus på skriftlighed

13535

NYHED
Udkommer
december

Flermedial
tyskundervisning

Tysk

Clemens Meyer

Karen Duve

Uwe Tellkamp

Ingo Schulze

Tanja Dückers

Neue deutsche
Erzähler
Fem fortællere i tekst, lyd og billeder
Neue deutsche Erzähler af Hanne Roswall Laursen
og Sonja Grønbæk præsenterer fem yngre tyske
forfattere, som er debuteret efter murens fald og
i dag hører til blandt de mest anerkendte på bogmarkedet: Tanja Dückers, Karen Duve, Clemens
Meyer, Ingo Schulze og Uwe Tellkamp.
Fortællinger af og tv-samtaler med de fem viser,
hvordan de står centralt placeret i deres egen tid.
Bogen henvender sig til tysk på A- og B-niveau på
ungdomsuddannelserne.
På www.neuedeutsche.gyldendal.dk er der
gratis adgang til tv-interview med forfatterne, så
det bliver muligt at lade tekst, lyd og billeder spille
sammen i en flermedialt baseret tyskundervisning.
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LEDER

I murens skygge

D

a Berlinmuren for over 20 år siden blev
brudt ned, var det begyndelsen til enden
på en mørk epoke. Aldrig mere, lød det fra
alle sider.
I dag står der imidlertid en mur igen. Ikke i Berlin.
Denne gang i Israel. Muren skal beskytte jøderne
mod terrorangreb fra palæstinensere, lyder forklaringen. Om der også ligger andre ting bag, er
et godt spørgsmål.
I hvert fald er muren på mange måder et symbol
S§ HQ NRQƿLNW GHU V\QHV XHQGHOLJ WURGV §UWLHUV
IRUVºJS§DWVNDEHY§EHQKYLOHRJIUHG(QNRQƿLNW
der har skabt problemer og dårlige odds for mange
af de svage parter. Nogle af dem er her i Danmark
LGDJ'HJ§ULJ\PQDVLHWRJƿHUHHUS§YHM(Q
LGDJ'HJ§ULJ\PQDVLHWRJƿH
gruppe lærere og rektorer har været rundt i
nogle af de betændte områder for at se, hvad
det er for en verden, deres eelever er blevet
formet af, og derved måske lære
læ at forstå dem
bedre. Gymnasieskolen var med,
m
og det kan
du læse om i denne udgaves tema.
te
Du kan også læse mere generelt
gener om internationalt arbejde og samarbejde;
samar
hvorfor
Gymnasieskolernes Lærerforening
engagerer sig i det og bruger en procentdel af medlemmernes
medlemm
penge på
projekter rundt om
omkring i verden.
Dels er der det direkte
solidarid
tetsarbejde i områ
områder, der har et
VSHFLƾNW EHKRY IR
IRU DW NRPPH YLdere i uddannelse
uddannelsesarbejdet, dels
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er der de forskellige internationale samarbejdsorganisationer.
For GL er begge dele vigtigt. En fagforening
viser solidaritet med dårligere bemidlede kolleger
i andre dele af verden og engagerer sig i diverse
fora for at få ny viden, bidrage med og udveksle
erfaringer og være med til at sætte dagsordener
på uddannelsesområdet. Perspektivet har nemlig
ƿ\WWHWVLJŴIUDGHWQDWLRQDOHRYHUGHWQRUGLVNHWLO
i høj grad i dag at være europæisk og globalt orienteret. Læs med på side 33.
'HUXGRYHU NDQ GX EODQGW ƿHUH LQWHUHVVDQWH WLQJ
også læse om de nye krav til det skriftlige arbejde,
som gymnasiereformen i 2005 bragte med sig,
men som ikke rigtig er slået igennem på alle landets gymnasier. Vurderingen fra eksperter lyder
imidlertid, at det går fremad nu.
Tidligere handlede det udelukkende om, at eleverne skulle dokumentere, hvad de havde lært i
de enkelte fag, når de skrev rapporter, essays og
andre skriftlige opgaver. I dag skal skrivning også
ses som et middel til at tilegne sig faglig viden og
samtidig hjælpe med til at styrke elevernes studiekompetencer.
Ligeledes er det nyt, at skriftlighed er et fælles
projekt for alle fagene, samt at der skal være progression i kravene til det skriftlige arbejde.
God læsning!

HVORFO LAVER
HVORFOR
GL INTERNATIONALT
INTE
ARBEJDE?
ARBEJD
Side 33

Morten Jest, chefredaktør

”Ensomhed blandt unge er
et stort og reelt problem”
Side 6

NYHED

Finanslov: Mindre klasser
0HGƾQDQVORYVIRUOLJHWIRUQ¨VWH§UHUGHUEOHYHWVDWHQVWRSSHUIRU
NODVVHNYRWLHQWHUQHVKLPPHOƿXJWLGHJ\PQDVLDOHXGGDQQHOVHU
Stort resultat efter mange års hård kamp, lyder det fra GL-formanden.
falde til 28 elever i snit pr. stamklasse
ved skolestart, hvor de mange steder
har været et pænt stykke over 30. I sepWHPEHUL§UŴGHWYLOVLJHHIWHUGHWIºUVWH
WUDGLWLRQHOOH IUDIDOG Ŵ YLVWH HQ RSW¨Oling, at den gennemsnitlige klassekvotient var 29,3 på de almene gymnasier,
30,1 på handelsgymnasierne og 29,6
på hf, mens den på de tekniske gymnasier netop lå på 28.
Beslutningen om 28 elever i stamklasserne i gennemsnit ved uddannelsesstart, gør de ansvarlige politikere
ifølge GL-formanden endeligt op med
GHQ NDVVHW¨QNQLQJ  MR ƿHUH HOHYHU L
klasserne desto mindre enhedsomkostning pr. elev - som desværre har foregået på mange gymnasier til skade for
eleverne, undervisningen, lærerne og
samfundet.
”Fordelene ved en lavere klassekvotient er mange. Blandt andet bliver der
mere lærer-elevtid, som gør, at der er
mere fokus på den enkelte elev og dennes forudsætninger og faglige udvikling. Færre elever i de enkelte stamklasser gør det muligt for de enkelte elever
at komme mere til orde, og derved bidrage til undervisningen. Ved en lavere
klassekvotient er vi samtidig med til at
mindske frafaldet, da der bliver mere
tid til at spotte de frafaldstruede elever
og støtte dem, sådan at de fastholdes i
ungdomsuddannelserne. Herigennem
kommer vi tættere på en anden politisk
målsætning om, at hele 95 procent af
en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse,” siger Gorm Leschly

RJ WLOIºMHU DW HW ƿHNVLEHOW ORIW IUHP IRU
et mekanisk loft er godt, for det giver
VNROHUQHPHUHƿHNVLELOLWHWRJUXPWLODW
SODQO¨JJHRJHUPHGWLODWVLNUHDWƿHVW
mulige elever får deres studieretningsønsker opfyldt.
'HWƿHNVLEOHORIWEHW\GHUDWVNROHUQH
sådan set godt kan planlægge en klasse
PHG ƿHUH HQG  HOHYHU Ŵ PHQ WLOVYDrende bliver nogle af de andre klasser
så nødt til at have færre end 28, så gennemsnittet holdes på maksimalt 28.
6HOYRPNDVVHQRǀFLHOWYDUŻWRPŻHU
det altså lykkedes forhandlingsparterne
DWƾQGHPLOOLRQHUNURQHUVRPVNDO
kompensere skolerne for de ekstraudgifter, som følger, når der ikke længere
bliver mulighed for at proppe et ubegrænset antal elever i klasserne.
Samtidig med aftalen om at sænke
klassekvotienten afsættes der samlet
120 millioner kroner til at forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne, blandt
andet ved at reducere antallet af lærerfri timer. Det skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse.
Undervisningsminister Christine Antorini, som med aftalen har indfriet et
valgløfte, er godt tilfreds med, at det
O\NNHGHVDWƾQGHSHQJHQHV§NYDOLWHWHQ
kan styrkes.
”Det er virkelig vigtigt for eleverne,
at de nu bliver færre i klasserne. De
lærer mere, og frafaldet bliver mindre.
Det har været en mærkesag for regeringen, og jeg er rigtig glad for, at vi nu
kan gennemføre dette initiativ sammen
med Enhedslisten,” siger hun.

Tidligere kommunist
får deja-vu

Side 8

Side 20
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114.000 UNGE ER HVERKEN I JOB
ELLER I GANG MED EN UDDANNELSE

TEKST: MORTEN JEST

T

idligere regeringer har haft svært
ved at leve op til en til tider oppustet retorik på området. Men
måske er det ikke tomme løfter, når
den nye regering siger, at den vil satse
på at forbedre uddannelsessystemet og
give det bedre rammer.
,KYHUWIDOGHUGHUPHGƾQDQVORYVIRUliget for det kommende år afsat 120
millioner kroner til landets gymnasier
til at indførelsen af en gennemsnitlig
klassekvotient på 28 fra og med skolestart i august næste år.
Det er noget, der skaber begejstring
i Gymnasieskolernes Lærerforening
(GL), som i årevis sammen med lærerne
ude på skolerne og eleverne har kæmpet for at begrænse klassekvotienterne.
GL-formand Gorm Leschly mener derfor,
at parterne godt kan tillade sig at
klappe lidt på egen skulder, ligesom
han roser initiativet fra regeringen og
enhedslisten.
”Vi er tilbage på det magiske tal 28
i klassen. Det er virkelig en af de helt
store dage på skolerne. For mig, for elever og for lærere i de gymnasiale uddannelser. Hurra, si’r jeg bare. Siden
DIVNDƽHOVH DI GHW ORIW S§  VRP IºU
1999 lå i GL’s daværende overenskomst,
er det jo kun gået den gale vej. Nu er
vi ”tilbage” i og med, at regeringspartierne og Enhedslisten har indfriet deres løfte før valget om at gribe ind over
for de senere års stadig stigende klassekvotienter i de gymnasiale uddannelser,” siger en glad formand.
Klassekvotienten vil således over tid
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Mere hjælp til ensomme unge
I hver gymnasieklasse sidder en eller to elever, der føler sig ensomme og udenfor.
Et pilotprojekt, der har givet københavnske lærere redskaber til at danne et godt
klassefællesskab, bliver nu et landsdækkende tilbud.

TEKST: TINA RASMUSSEN

S

iden begyndelsen af året har gymnasielærere i hovedstadsområdet fået redskaber til at skabe et godt klassemiljø og hjælp til at spotte ensomme elever. Og med
gode resultater.
En tom pengekasse har imidlertid truet med at sætte en
stopper for pilotprojektet, som den frivillige organisation
Ventilen står bag. Men nu kommer der økonomisk støtte fra
Mary Fonden. Dermed kan initiativet fortsætte og oven i købet blive udvidet til hele landet.
”Alle de tilbagemeldinger, vi har fået, har været positive.
Men der er mange ideer, vi har måttet lade ligge, så vi føler
jo slet ikke, at vi er færdige med arbejdet. Derfor er vi rigtig
glade for, at projektet nu kan fortsætte og videreudvikles,”
siger Rillo Snerup Rud, sekretariatsleder i Ventilen.
Formålet med projektet, der bærer titlen Netværk ud i livet,
er todelt: Dels skal lærerne blive bedre til at opdage de ensomme elever og hjælpe dem videre, dels skal de forebygge,
at problemet i det hele taget opstår. Det kan man blandt andet
gøre ved at styrke fællesskabet i klasserne.
Hidtil har initiativet kun været møntet på gymnasier i Region Hovedstaden. Startskuddet gik i januar med et seminar,
hvor 30 lærere blev introduceret til en række redskaber og
metoder. Efterfølgende har de selv planlagt og sat forløb i
gang på deres skole.
”Mange har lavet klasseregler og brugt de såkaldte makkerskabsgrupper i deres 1.g-klasser,” fortæller Rillo Snerup
Rud.
Fordi der også var stor interesse for projektet uden for KøEHQKDYQJHQQHPIºUWH9HQWLOHQLDSULOŴPRGGHOWDJHUEHWDOLQJ
ŴHWOLJQHQGHVHPLQDUL9HMOH

Reelt problem
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Pengene til Netværk ud i livet kom i første omgang fra en
udviklingspulje under Folketingets satspulje. At projektet nu
kan fortsætte i de næste tre år, skyldes, at Mary Fonden har
valgt at gå ind i det. Tidligere har fonden sat gang i projekter
om vold og mobning. I år er ensomhed føjet til listen over
indsatsområder.
”Fra eksperter ved vi, at ensomhed blandt unge er et stort
og reelt problem. Ved at gå sammen med Ventilen kan vi være
med til at udbrede og videreudvikle et projekt, som lærerne
har udvist stor interesse for, og som kan gøre en forskel for
de stille og ensomme elever,” siger Helle Østergaard, projektchef i Mary Fonden.

Ventilen og Mary Fonden arbejder nu sammen om at videreudvikle de metoder og redskaber, som lærerne, der var med
på seminaret i januar, har afprøvet. Desuden skal helt nye
værktøjer udformes. I august 2012 er det tanken, at 17 gymnasier og 3 erhvervsskoler fordelt over hele landet skal afprøve
metoderne. Forløbet vil blive fulgt tæt og evalueret. Herefter
skal projektet bredes ud til alle interesserede gymnasier.
”Mange lærere synes, at de mangler redskaber til at håndtere de elever, der har det svært. De vil gerne hjælpe, men er
bange for at gøre noget forkert,” siger Rillo Snerup Rud.

Tryghed i starten

Nina Holst, der underviser i dansk og historie på Ordrup
Gymnasium, har arbejdet med makkerskabsgrupper i to 1.gklasser. Eleverne er på forhånd blevet sat sammen to og to.
De første tre uger skal de sidde ved siden af hinanden i timerne,
lave gruppearbejde sammen og give deres noter videre, hvis
makkeren er syg.
”Det har været en stor succes. Eleverne synes, det har været rigtig rart, at de fra starten vidste, hvem de skulle være
sammen med. De følte sig trygge, selvom meget jo er forvirrende i den første tid,” siger Nina Holst.
På gymnasiet nord for København er man så begejstret for
metoden, at den er blevet en fast del af introforløbet, og Nina
Holst glæder sig over, at projektet bliver landsdækkende.
”Jeg synes, at alle skoler burde bruge makkerskabsgrupper
i 1.g. Det skaber et fællesskab i klassen og er på den måde
PHG WLO DW IRUKLQGUH HQVRPKHG Ŵ RJ GHUPHG RJV§ IUDIDOGŻ
siger hun.
Cand.psych., ph.d. Mathias Lasgaard fra Syddansk Universitet vil følge og evaluere projektet. Han stod i 2009 bag en
landsdækkende undersøgelse, der viser, at der i hver eneste
gymnasieklasse er mindst en eller to elever, der er ensomme
eller mistrives. Undersøgelsen viser desuden, at der er en tydelig sammenhæng mellem ensomhed og overvejelser om at
droppe ud af gymnasiet.

Har man lyst til at deltage i projektet som en af
de 20 skoler i udviklingsfasen, kan man kontakte
Ventilen på telefon 70 20 83 08.

ibog.systime.dk

iBogen om iBogen – ibog.systime.dk – er lærerens grønspættebog til iBogen i undervisningen. Her ﬁnder du alt,
hvad der er værd at vide om iBogen som medie.

iBogen – fordi fremtiden er digital
iBog ®
Læs systime.dk | Ring 70 12 11 00 | Skriv systime@systime.dk | Deltag lab.systime.dk

fordi fremtiden er digital

KORT NYT

Sagt
Siden
Sidst

Jeg fortryder kun én ting, og det er
gymnasiereformen. Den var forfærdelig.
Tidligere finansminister Claus Hjorth Frederiksen (V) på et debatmøde
arrangeret af den borgerlige tænketank CEPOS.

TEKST: RIE NIELSEN

SE X på skemaet
Sex & Samfund har undersøgt
behovet for seksualundervisning på ungdomsuddannelserne og konkluderer, at
både elever og lærere
efterlyser undervisning
på dette område. Sex
& Samfund påpeger, at
den manglende seksualundervis- ning kan ses i sexsygdomstallene.
27.932 personer blev sidste år testet positive for klamydia, heraf
de fleste i gruppen 15-29 år. ”Hvis vi for alvor skal nedbringe antallet af unge, der smittes med sexsygdomme, er der uden tvivl brug
for mere seksualundervisning på ungdomsuddannelserne,” siger
Morten Emmerik Wøldike, der står for undersøgelsen.

FLERE GYMNASIEELEVER
FÅR PSYKOLOGHJÆLP

DET NYE
AFGHANISTAN
DR og iBureauet har udviklet nyt undervisningsmateriale om Afghanistan, som er
samlet på et website under dr.dk. Der er
både tekst, infografik, tidslinjer, videoklip,
lyd og foto, og indholdet tager afsæt i
personlige historier, som hver repræsenterer en aktuel problemstilling i landet.
”Vores ambition er at give elever og lærere
en ny indsigt i den svære demokratiseringsproces, som landet gennemlever, og
vise, hvordan hverdagen i
Afghanistan ser ud med
skole, job, familiekonflikter, fritid, traditioner
og fremtidsdrømme,”
siger Søren Heuseler, der er chef for
iBureauet.

Antallet af elever i gymnasieskolen, der modtager psykologhjælp, er stigende. Det konkluderer Politiken, der har spurgt
48 rektorer fra stx, htx og hhx om emnet. 37 af de 48 rektorer vurderer ifølge avisen, at behovet for psykologhjælp
er øget de seneste fem år. Vicerektor for
Odsherreds Gymnasium Niels-Peter Andersson giver i Politiken sit bud på en af årsagerne
til det øgede behov: ”I takt med målet om, at flere skal have
en ungdomsuddannelse, har vi fået en bredere elevgruppe,
og det gør, at flere har særlige behov. Heriblandt for
læsetest og psykologordninger.”
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HF PÅ LANGELAND ER ET HIT
Selv om der kun er 18 kilometer fra Rudkøbing til Svendborg, kan turen være for lang. Ifølge Fyns Amts Avis
har afstanden i hvert fald forhindret unge på Langeland i at tage en uddannelse. Men nu bliver udviklingen
måske vendt, skriver avisen. For siden august har man kunnet tage en fuld hf på VUC i Rudkøbing. Og det
har lokket mange unge til. En af dem er 18-årige Kickie Joy Sandager fra Spodsbjerg. Hun fortæller til
avisen, at hun ellers ikke ville tage en uddannelse, fordi hun ikke har råd til et buskort til Svendborg.

114.000

UNGE ER HVERKEN I JOB ELLER I GANG MED
EN UDDANNELSE. DET ER EN FORDOBLING
Kilde:: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Avisen.dk
SIDEN 2008.

ROADSHOW
MOD STOFFER

KÆRE
KROP,
SVÆRE
KROP

Steno
Museet
i Aarhus
sætter i en
ny udstilling fokus
på omgivelsernes
påvirkning
af vores kroppe – med særligt fokus
på unge og deres ”svære” kroppe. Er
jeg for tyk eller tynd? Hvor høj er det
normalt at være? Hvor meget mad
har jeg egentlig brug for at spise
hver dag? Spørgsmål som disse
forsøger Steno Museet at guide de
unge til at finde svar på uden at løfte
pegefingeren. Baggrunden for udstillingen er ifølge museet, at mange
unge i dag har det svært med deres
krop og har vanskeligt ved at finde
ud af, hvad der er op og ned i junglen
af skønhedsikoner, kropsidealer, livsstile og madkulturer.

DrugRebels er navnet på en organisation,
der har som mål at forebygge brug af stoffer
blandt gymnasieelever og deres jævnaldrende. Derfor tilbyder DrugRebels at komme ud på gymnasier med et roadshow, hvor
en tidligere misbruger fortæller om det mod, der skal til for at
stoppe. En forgiftningsekspert fortæller om konsekvenserne ved
stofmisbrug, og en coach skal
al inspirere tilhørerne til at afbryde et
eventuelt misbrug eller undgåå at få et. Ifølge stifter af DrugRebels
Caroline Klein ønsker folkenee bag at skabe åben dialog om stoffer
og tilbyde hjælp, vejledning ogg motivation i øjenhøjde.

MÅ VI SÅ FÅ NOGET

RO

Der skal være
re mere arbejdsro i gymnasierne.
mnasierne. Det
slår rektorernes
rnes formand
fast oven på en trivselsundersøgelse gennemført af
firmaet Aspekt
ekt R&D blandt
100.000 elever på gymnasier og VUC. Denn viser ifølge
Berlingske blandt andet, at kun 6 ud af 10
0 elever oplever
arbejdsro i klassen. ”Der er for mange lærere,
ærere, der ikke
kan lide at sætte autoriteten igennem, såå de får den
fornødne arbejdsro,” siger Rektorforeningens
ngens formand,
Jens Boe Nielsen, til avisen. Børne- og undervisningsmindervisningsminister Christine Antorini (S) vil gerne drøfte
øfte med Rektorforeningen, om man kan styrke klasserumsledelse
rumsledelse
for eksempel i pædagogikumordningen.

I det sydvestligste hjørne af Danmark er der planer om at samle Tønder Handelsgymnasium
og Handelsskole, EUC Syd og VUC’s Tønderafdeling i et campus, hvor også det lokale 10.
klasse-center skal indgå. Rektor for Tønder Gymnasium giver i JyskeVestkysten udtryk for,
at han er positiv over for tanken. Og Finn Carlsen, direktør for EUC Syd, udtaler, at han ser
store perspektiver i et campus. ”Det er meget lettere at bruge hinandens faciliteter og
lærerkræfter, når man ligger dør om dør,” forklarer han.
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Palæstinenserne
vil optages i det
ƾQHVHOVNDEL)1
Men hvordan er
livet egentlig for
palæstinenserne
inde bag muren?

t land, to folk. 520 kilometer betonmur. Flygtningelejre fra 1948. Selvmordsbomber. Separate veje og love
for de to folk. 64 år efter at FN vedtog en delingsplan for Palæstina, er der stadig ikke skyggen af fred. Fagbladet Gymnasieskolen har fulgt i hælene på et
rektornetværk og nogle gymnasielærere til
Vestbredden i Det Palæstinensiske Selvstyre.
”Turens overordnede formål er at sætte
det kulturmøde, som vi som skolefolk erfarer i dagligdagen med vore tokulturelle elever og deres familier, i perspektiv,” fortæller
Jens Thodberg Bertelsen, der er en af ar-

E

rangørerne af turen og rektor på Odense
Katedralskole.
Men hvor de danske skolefolk betoner kulturmødet, så virker det, som om kulturmødet
skal undgås mellem israelerne og palæstinenserne. Siden 2002 har Israel været i gang
med at bygge et såkaldt sikkerhedshegn
omkring Vestbredden, der ellers er en del
af Det Palæstinensiske Selvstyre. Andre kalder det op til otte meter høje betontunge
bygningsværk for apartheid-muren. Den er
planlagt til at blive 810 kilometer lang. På
trods af at det er den israelske regering, der
bygger muren, har de placeret 85 procent af

TEMA

t
tonmur
med
d militære
illlitære
it
checkpointer
h k
og pigtråd. Nu er der kun to indgange til byen.
Tidligere var byen kendt som Vestbreddens
brødkurv, men for at gøre plads til muren
KDU LVUDHOHUQH NRQƾVNHUHW FLUND  SURFHQW
af indbyggernes jord og 19 brønde svarende
til 30 procent af byens vandforsyning. Det
før så aktive forretningsstrøg ved byens tidligere hovedvej ligger øde hen. Vejen stopper

brat ved
d muren.
muren Muren harr enorme konsekvenser for det palæstinensiske folk, men
den har også betydning for israelerne.
Ifølge økonomen Dawood Hammoudeh fra
græsrodsbevægelsen Stop the Wall er muren
en del af en større israelsk plan, der grundlæggende går ud på, at Israel skal bevare
magten ved at udbygge den jødiske stat samt
at trække sig ud af Gaza og Vestbredden.
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muren på Vestbredden. Der har
h ingen
i
høring
h i
været om placering af muren, som snor sig
zigzag blandt andet efter jødiske bosættelser
og vand. Den adskiller palæstinensiske bønder fra deres jord, deler landsbyer eller lukker dem helt inde. Byen Qalqiliya er et eksempel på det. Den største hovedvej og
adskillige indfaldsveje til byen er lukket, og
byen er omringet af den otte meter høje be-
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TEMA
Dog uden at miste grebet om områdernes
økonomi og råderum.
”Israelerne kontrollerer alt på Vestbredden, samtidig med at de kan bruge palæstinenserne som forbrugere og billig arbejdsNUDIW HIWHU GHUHV HJHW IRUJRGWEHƾQGHQGHŻ
fortæller han.

Forskel på folk

En rapport fra UNCTAD, FN’s konference for
KDQGHORJXGYLNOLQJGRNXPHQWHUHGHIRUƿHUH
år siden, at den palæstinensiske økonomi
siden Oslo-aftalerne har været fuldstændig
afhængig af Israel. Samt at de hyppige israelske restriktioner for palæstinensernes bevægelse og grænselukninger medfører en
udmatning i de palæstinensiske selvstyreområder.

Israelerne
besejrede os og puttede
os i et bur. Og resten af
verden fodrer os. Men vi
vil ikke fodres.
Samia Al-Botmeh, professor i økonomi,
Birzeit-universitetet i Ramallah
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Et besøg på Vestbredden bekræfter rapporten. Kommer man fra Israel, skal man
gennem et checkpoint. Man kan kende et
checkpoint på de alenlange køer af biler, der
forsøger at passere. For at komme på arbejde,
på hospitalet eller på besøg hos familien.
Unge kampklædte soldater tjekker hver bil.
Udstyret med et rødbedefarvet pas og israelske nummerplader går det hurtigt. Men
palæstinenserne må væbne sig med tålmodighed, imens deres identitetskort bliver
tjekket, og bilerne undersøgt. Især på vej

ind i Israel bør palæstinenserne tage hjemmefra i god tid. Videre på Vestbredden er
det muligt at benytte sig af de cirka 700
NLORPHWHU IRUKROGVYLV Q\ODJWH YHMH Ŵ KYLV
man altså ikke er palæstinenser. For så må
man holde sig til de knap 300 kilometer veje.
Efterhånden som jødiske bosættelser udvides
eller opstår rundt omkring på Vestbredden
eller omkring Jerusalem, sørger den israelske
regering for, at jøderne kan komme let frem
igennem Det Palæstinensiske Selvstyre. Knap
så nemt er det for de palæstinensiske byer,
som bliver afskåret eller delt af muren eller
en ny jødisk hovedvej. Som byen Sinjil, der
er blokeret med bunker af skidt og betonblokke. Sådan har det været de sidste 16 år,
da byen uheldigvis ligger lige op ad hovedvejen og gennem årene er blevet omringet
af bosættelser. Fra Sinjil ses jødiske bosættelser med de klassiske røde tage spredt ud
på hver en større bjergtop.
”Det er bosætternes strategi. De placerer
yderposter på forskellige bjergtoppe omkring
palæstinensiske landsbyer. Siden udvider
de yderposterne, indtil de smelter sammen
til kæmpe bosættelser og afskærer eller deler palæstinensiske landsbyer,” fortæller
Mohammad Othman, der er aktiv menneskerettighedsforkæmper. Få år tilbage blev
han fængslet af den israelske hær, da han
kom tilbage fra et besøg i Norge. Han havde
været i Oslo for at fortælle om israelernes
brud på menneskerettighederne. Han slår
blikket ned ved tanken om fængselsopholdet.
”But what can we do: Resist to exist,” fastslår han.

Folket tager over

Det israelske center for menneskerettigheder,
B’Tselem, kritiserer den israelske håndtering
af Vestbredden:
”Israel har skabt et regime af separation
og diskrimination med to forskellige lovsystemer i det samme område. Et system for

bosætterne, hvor bosættelserne annekteres
a
af Israel og giver bosætterne rettigheder som
borgere i en demokratisk stat. Det andet system består af militære love, som systematisk
fratager palæstinenserne deres rettigheder
og nægter dem nogen som helst virkelig indƿ\GHOVHS§DWVNDEHHQSROLWLNIRUGHUHVODQG
Disse separate systemer forstærker et regime,
hvor rettigheder afhænger af den individuelle
persons nationale identitet,” skriver de i en
redegørelse om Israels politik.
Professor i økonomi på Birzeit-universitetet i Ramallah Samia Al-Botmeh sammenligner palæstinensernes situation med de
farvedes i Sydafrikas apartheid-tid. Derfor
er hun en af drivkræfterne i kampagnen for
at boykotte israelske akademiske og kulturelle institutioner.
“Palæstinenserne prøvede freden med
Oslo-aftalen. Men det gav os blot yderligere
bevægelsesrestriktioner og dårligere adgang
til mad, vand, arbejde og uddannelse. Det
hele kulminerede med Israels apartheid-mur,
GHUNRQƾVNHUHGH\GHUOLJHUHODQGŻVLJHUKXQ
Samia Al-Botmeh er enig i, at de palæstinensiske politiske ledere generelt ikke har
udvist den bedste form for lederskab.
”Men de politiske ledere står i et dårligt
lys, fordi de stolede på freden,” siger hun.
Til gengæld udfylder de mange palæstinensiske græsrodsbevægelser det vakuum, som
lederne har efterladt. Folket har taget magten i egen hånd. Men der er også brug for
aktivitet, for 40 procent af Det Palæstinensiske Selvstyres bruttonationalprodukt består
af økonomisk udviklingsstøtte fra Verdensbanken og et utal af donorlande.
”Israelerne besejrede os og puttede os i et
bur. Og resten af verden fodrer os. Men vi vil
ikke fodres,” fastslår Samia Al-Botmeh og
understreger, at palæstinenserne har jorden
og uddannelser, men mangler friheden.

TEMA

Mellem helte og ofre
Det var meget lærerigt at opleve Palæstina-problematikken, synes
UHNWRUHQIUD$YHGºUH*\PQDVLXP0HQKXQJMRUGHVLJRJV§HUIDULQJHU
VRPKXQNDQEUXJHKMHPPHS§J\PQDVLHWKYRUHQGHODIHOHYHUQH
RJV§KDUGHQSDO¨VWLQHQVLVNHNXOWXUPHG
ynet af muren chokerede Kirsten
Jensen mest, da hun besøgte
Vestbredden.
”Muren er meget værre, end
jeg havde forestillet mig. Den er virkelig
til gene for palæstinenserne,” siger Kirsten
Jensen, der er rektor på Avedøre Gymnasium.
Hun har tidligere undervist i PalæstinaNRQƿLNWHQLVDPIXQGVIDJRJKLVWRULH$Oligevel gjorde det stort indtryk på hende
at opleve murens voldsomme konsekvenser: Et folk, der ikke kan bevæge sig frit
rundt, og palæstinensiske bønder, som er
afskåret fra at dyrke deres marker.
”Jeg ser faktisk ikke en tostatsløsning
som en mulighed. Det er for sent,” siger
hun opgivende.
Kirsten Jensen hæftede sig også ved en
palæstinensisk dokumentarinstruktørs
ord om, at palæstinenserne kun kender
WRUROOHURƽHUHOOHUKHOW'HWHUHQYLGHQ
som Kirsten Jensen kan bruge tilbage på

S

skolen. Avedøre Gymnasium har mange
elever med anden etnisk baggrund end
dansk. Der er børn af palæstinensiske
ƿ\JWQLQJH DUDEHUH IUD 6\ULHQ RJ ,UDN
kurdere fra Irak og Tyrkiet, iranere, afghanere, marokkanere og børn fra Eksjugoslavien. Overordnet set giver det ikke
NRQƿLNWHU IRUW¨OOHU .LUVWHQ -HQVHQ 0HQ
indimellem oplever de nogle drenge med
anden etnisk baggrund, der har en meget
uhensigtsmæssig adfærd.
”Jeg plejer at kalde det en overeksponeret machoadfærd. Altså at spille med
musklerne og at være larmende og støjende i en grad, der ikke er gangbar i skoOHQŴMDIDNWLVNKHOOHULNNHLUHVWHQDIVDPfundet,” siger Kirsten Jensen.
Det er hendes erfaring, at man ikke kan
bruge religionen som forklaringsramme
til drengenes opførsel, fordi der inden for
religionerne er så mange forskelligheder.
Hun mener nærmere, at forklaringen ligger i, at ballademagerne ofte har rødder

Masterclass på Vestbredden
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Efter rektornetværkets oplevelser på Vestbredden har de besluttet at
sprede budskabet.
”Turen var simpelthen sådan en øjenåbner for mange af os, samtidig
med at emnerne har stor faglig relevans, som både elever og lærere bør
kende til,” siger Thomas Jørgensen, rektor for Borupgaard Gymnasium.
Han er foreløbig tovholder for, at en gruppe elever og lærere kommer på en lignende tur til næste år. Rektorerne ser det som en form for
masterclass for elever med samfundsfag, religion eller historie. Der vil så
være mulighed for at lave studieretningsprojekt eller kultur- og samfundsfagsprojekt om det.
”I virkeligheden laver vi for lidt talentpleje for de samfundsfaglige studieretninger. Talentpleje sker desværre mest i naturfag eller sprog. Derfor
kan dette projekt være vores bud på talentpleje,” siger Thomas Jørgensen.

i mere traditionelle patriarkalske
samfund. I
disse traditionelle familier vil en pige møde anerkendelse og have
ave præsteret over forventning, blot hun tager en uddannelse. Men
kravene til drengene er anderledes. Drengene skal præstere det bedste. Det vil sige,
at de helst skal være læger eller i det
mindste ingeniører.
”Hvad gør så den dreng, som må erkende, at han ikke kan honorere de akademiske krav, der skal til for at få så god
en studentereksamen, at den giver adgang
til disse uddannelser?” spørger Kirsten
Jensen.
Hun fortæller, at der aldrig er problemer
med de dygtige drenge af anden etnisk
baggrund. Der er i det hele taget sjældent
problemer med eleverne med anden etnisk
baggrund end dansk. Men når de oplever,
at en dreng med anden etnisk baggrund
laver ballade, så viser det sig altid, at han
også slås med det faglige i skolen. Derfor
var betragtningen om palæstinensernes
KHOWHHOOHURƽHUUROOHULQWHUHVVDQWIRU.LUsten Jensen.
”Hvis drengen ikke kan være dygtig i
klassen og derved helt, så er der jo kun
RƽHUUROOHQWLOEDJH2JRIUHWKDUHQDQGHQ
måde at hævde sig på,” siger hun.
For Kirsten Jensen giver det mening,
efter at hun har fået et kig ind i det udsigtsløse liv for palæstinenserne og set,
hvordan den israelske regering holder
Vestbredden nede med muren og afskærer
al kontakt mellem Vestbredden og Gaza.
Ż2ƽHUUROOHQOLJJHUOLJHIRURJGHQNRPmer der ikke noget konstruktivt ud af.
0HGRƽHUUROOHQIºOJHUSDVVLYLWHWRJDIPDJW
eller martyrium og aggression,” understreger hun.
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(Freds)Aftaler
Osloaftalen (Principaftalen), 1993: Al-Fatah indgår
aftalen med Israel, hvor PLO ved formanden Yassir Arafat
formelt anerkender staten Israel som en legitim stat i Mellemøsten med ret til at leve i sikkerhed bag internationalt og
gensidigt anerkendte grænser.
Israel anerkender samtidig PLO som eneste legitime
repræsentant for det palæstinensiske folk og derfor også
den bevægelse, man i henhold til aftalen i løbet af fem år
skulle indgå en endelig fredsaftale med. Ifølge aftalen skal
Jerusalems fremtid forhandles i en senere fase. Jerusalems
status, flygtninges mulighed for at vende tilbage og bosættelserne er svære forhandlingsknuder i freden.
Kampen mellem palæstinensere og israelere foregår
uafladeligt. Primært ved israelsk nybyggeri, jordkonfiskationer og nye vejanlæg, der svækker det arabiske præg på
byen. Arafat og palæstinenserne begynder at blive usikre på
israelernes reelle hensigter, da israelerne ikke lever op til
deres forpligtelser.
Oslo 2 1995 handler blandt andet om israelsk tilbagetrækning fra Vestbredden, hvilket også sker med undtagelse af Hebron, der først bliver delvist rømmet over et år
efter planen og først på baggrund af en helt ny aftale, som
udover Hebron stort set gentager køreplanen for yderligere
israelsk tilbagetrækning. Også denne tilbagetrækning går
i stå, og igen skal der en ny aftale til, nemlig Wyeaftalen i
1998.
Men israelerne opfylder ikke sine forpligtelser i form af
tilbagetrækning og løsladelse af palæstinensiske fanger fra
israelske fængsler. Hvorimod palæstinenserne rent faktisk
gennemfører indsamling af ulovlige håndvåben og for anden
gang sletter formuleringerne om udslettelse af staten Israel
fra PLO’s charter.
Camp David, 2000. I et forsøg på at bryde den fastlåste
situation inviterer præsident Bill Clinton Yassir Arafat og
Ehud Barak til en ny forhandlingsrunde i Camp David, men
forhandlingerne bryder i sidste ende sammen på spørgsmålet om Jerusalem.
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Køreplan for fred, 2002. Udfærdiget af EU, siden godkendt af USA, Rusland, FN og EU. Køreplanen for Fred er ikke
nogen særlig præcis plan. Det vigtigste aspekt af planen er,
at den fastlægger nødvendigheden af en uafhængig, levedygtig palæstinensisk stat ved slutningen af 2005 side om
side med Israel.
Ariel Sharon er imod køreplanen for fred, men vil ikke
selv bryde våbenhvilen. I stedet sender han den israelske
hær efter højtstående Hamasmedlemmer, for eksempel en
minister, der blev dræbt. Til sidst meddeler de palæstinensiske organisationer, at våbenhvilen er død. Og det er Køreplan for Fred også.

Palæstina
1947:
1948:
1950:
1958:
1964:
1974:
1987:
1994:

England overdrager mandatet over Palæstina til FN, der senere på året vedtager en
delingsplan. Jøderne skal have 56 procent af
Palæstina og palæstinenserne 43 procent af
landet. Området omkring Jerusalem og Betlehem
skal være international zone. Palæstinenserne
og de andre arabiske lande nægter at anerkende
planen på grund af misforholdet i aftalen.
Nakba betyder katastrofe på arabisk, og det er,
hvad palæstinenserne kalder israelernes uafhængighedskrig. Katastrofen består i israelernes ødelæggelse, fordrivelse og plyndring af palæstinenserne.
Den mest kendte er nok massakren i Deir Yassin.
Jordan annekterer Vestbredden, men anneksionen blev
aldrig accepteret af palæstinenserne, og i 1988 opgiver
Jordan anneksionen.
Palæstinensiske studenter med blandt andre Yassir Arafat
opretter organisationen al-Fatah i Kuwait.
PLO bliver oprettet på det første arabiske topmøde.

PLO bliver af de arabiske lande anerkendt som eneste lovlige repræsentant for palæstinenserne. Senere samme år
opnår PLO international anerkendelse med Yassir Arafats
optræden på FN’s generalforsamling.

Første intifada, den palæstinensiske opstand, imod israelsk
besættelse.En af grundene til at israelerne deltog i Osloaftalerne.
Det Palæstinensiske Selvstyre etableres med en aftale
om, at en endelig løsning på forholdet mellem Det Palæstinensiske Selvstyre og Israel skal foreligge i løbet af
fem år.

2000:

Ariel Sharon besøger Tempelbjerget, og palæstinensernes
opstand Al-Aqsa-intifadaen bryder ud efter års fejlslagne
fredsaftaler og undertrykkelse af det palæstinensiske folk.

2002:

Israelere påbegynder første del af bygningen af muren
vest for Jenin. Palæstinensisk jord konfiskeres for at gøre
plads.

2004:

Den Internationale Domstol i Haag fastslår, at den israelske
mur på Vestbredden er i strid med folkeretten og menneskerettighederne.

TEMA

Israel
1947:
1948:
1949:
1967:
1972:
1973:
1990:
1996:
1997:

Jøderne accepterer FN’s delingsplan, og den israelske stat
oprettes. Samme dag påbegynder de arabiske nabostater,
Syrien, Jordan, Irak og Egypten, krig imod den nye stat.
Efter et års krig afbrudt af våbenhviler er de arabiske
hære blevet drevet tilbage, og der underskrives våbenhvileaftaler mellem Israel og Syrien, Jordan, Libanon og Egypten. 80 procent af Palæstina tilhører nu Israel.
Efter en del terrorangreb på Israel fra Jordan, syrisk artilleribeskydning og arabisk militær langs Israels grænser
vælger Israel at angribe Egypten og Syrien. På seks dage
har Israel erobret Sinaihalvøen, Gazastriben, Vestbredden
og Golanhøjderne. Israel annekterer Øst-jerusalem.
PLO angriber de israelske sportsfolk ved De Olympiske
Lege i München. 11 israelere bliver dræbt.
På den jødiske helligdag Yom Kippur angribes Israel af
Syrien og Egypten. Efter en måneds krig underskriver de
våbenhvileaftale.
Og årene frem gransker de såkaldte nye historikere som
fx Ilan Pappé gamle dokumenter og vidneudtalelser, og det
giver anledning til at omskrive den israelske historie. De
mener bl.a. at palæstinenserne blev fordrevet i 1948, og
at der var tale om en etnisk udrensning. Israel har tidligere
påstået, at de flygtede frivilligt. Der officielle Israel anderkender ikke omskrivningen.
Den israelske premiereminister Yitzhak Rabin bliver myrdet
af en israelsk højreekstremist.
Den israelske ministerielle komite for Jerusalem beslutter
at bygge en ny bosættelse, Har Homa på bjergtoppen Jabal
Abu Ghneim i Østjerusalem. Dette blev mødt af stærke
palæstinensiske og internationale protester og fører til,
at forhandlingerne om yderligere israelske tilbagetrækninger går i stå.
Ehud Barak nægter at fortsætte Osloprocessen efter sit
valg til premierminister.
Ehud Barak godkender projektet om at bygge et afspærringshegn for at beskytte israelerne mod terrorangreb.

Op imod 800.000 ud af 1,4 millioner palæstinensere følte sig
tvunget ud af deres landsbyer i 1948-49. En del palæstinensere blev borgere i Israel, en stor del blev ved annekteringen
af Vestbredden i 1950 formelt jordanske statsborgere og resten blev flygtninge enten registreret i UNRWA eller også som
statsløse palæstinensere.
Efter årtusindskiftet er den palæstinensiske flygtningebefolkning vokset til cirka 5 millioner, som hovedsageligt lever
spredt i Libanon, Syrien og Jordan. Men efterhånden er en del
flygtet videre til Europa – herunder Danmark.
I forbindelse med kampene i 1948-49 vedtog FN’s generalforsamling, at flygtningene har ret til at vende tilbage til deres
landsbyer og til kompensation for mistet privat ejendom.
Israel har gennem alle årene nægtet flygtningene ret til
at vende hjem og har heller ikke kompenseret dem for deres
omfattende økonomiske tab.
Halvdelen af de tre millioner palæstinensere i Gaza og på
Vestbredden er flygtninge.
FN’s organisation for palæstinensiske flygtninge, UNRWA,
har registreret 4.448.429 flygtninge.
Heraf bor 1.327.772 i 58 officielle flygtningelejre på Vestbredden og Gazastriben, i Libanon, Syrien og Jordan. Det
svarer til, at 29,8 procent af de registrerede flygtninge bor
i lejre.
På Vestbredden bor 186.479 ud af 722.302 svarende til
25,8 procent af flygtningene i lejre. 47 procent af flygtningene i Gazastriben bor i lejre.

Bosættelser
Bosættelser er store boligprojekter eller byer bygget på
jord besat af Israel på Vestbredden, i Jerusalem og i Gaza.
Ifølge internationale konventioner er bosættelserne ulovlige, men en del bosættelser er godkendt og opført med den
israelske regerings billigelse.
Der er cirka 205 bosættelser på Vestbredden.
Ved flere af fredsforhandlingerne har der været aftalt et
stop for nye bosættelser, alligevel har 15 nye bosættelsesforposter fået byggetilladelse på Vestbredden, siden Ariel
Sharon kom til magten i 2001.
27 nye bosættelsesforposter er blevet bygget, siden
Wyeaftalen blev underskrevet i 1998, 11 af disse er blevet
etableret siden 2001.
Man hører ofte om religiøse ekstreme bosættere, men
de udgør dog kun 30 procent af bosættelserne. Hovedparten af bosættere kan man kalde for bekvemmelighedsbosættere, og de er flyttet til bosættelserne af økonomiske
grunde. Den israelske regering har nemlig gjort det attraktivt at flytte dertil med billig bolig og lavere skat.

Israel rømmer bosættelserne i Gaza.
KildeR: www.palaestina-info.dk, www.palestineremembered.com,
FN, Folkekirkens Nødhjælp.
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1999:
2000:
2005:

660.000 jøder og 1.250.000 arabere i Palæstina.

Flygtninge
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TEMA

Turen fornyer
min undervisning

+LVWRULHEºJHUQHEOLYHUKXUWLJWIRU¨OGHGHKYLVPDQVNDOXQGHUYLVHRP3DO¨VWLQD'HUIRU
HUO¨UHU-HQQ\6WULGJODGIRUDWKDYHQ\LQVSLUDWLRQWLOXQGHUYLVQLQJHQHIWHUHQXJHLIHOWHQ
TEKST: MALENE ROMME-MØLBY
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RQƿLNWHQ PHOOHP SDO¨VWLQHQVHUQH
RJLVUDHOHUQHNHQGHUGHƿHVWHGDQskere nok til. Men lærer Jenny Strid
tvivler på, at danskerne virkelig er
NODURYHUKYRUGDQNRQƿLNWHQVHUXGLKYHUdagen. Og hun tvivler på, om hendes elever
ved, at området domineres af en besættelsesmagt, der bevæger sig længere og længere
væk fra en fredelig løsning. Til hverdag beƾQGHU -HQQ\ 6WULG VLJ RJV§ ODQJW IUD 0HOlemøsten. Hun underviser dog i emnet både
i religion og historie på Odense Katedralskole. Derfor var hun glad for at få mulighed
for at deltage i turen, som skolens rektor var
medarrangør af.
Jenny har tidligere været i Israel på, hvad
hun beskriver som en politisk tur. Da var
det især det israelske folk og samfund, der

K

var i fokus. Allerede dengang var hun bevidst
om, at hele historien ikke skulle fortælles af
israelerne. Alligevel har mødet med Vestbredden gjort stort indtryk. Især Hebron og bosætterne. Hun gyser stadig lidt ved tanken
om at gå fra den palæstinensiske del af byen
med basarer og liv gennem det israelske
checkpoint og ind i bosættelsernes spøgelsesby.
”Som historiker var det også meget interessant at møde bosætteren David Wilder og
høre ham bruge religion og bibel som direkte
historiske fakta,” siger Jenny Strid.
Den massive militære tilstedeværelse vægter også tungt i Jenny Strids erindringer fra
Vestbredden, hvor besættelsesmagten er
meget synlig med soldater og hegn. Sammenholdt med de fortællinger, hun hørte på

turen, bliver det til dokumentation for, at
Mellemøstens såkaldte eneste demokrati står
bag apartheidpolitik.
Ż$OOH MºGHU P§ ƿ\WWH WLO ,VUDHO RJ VHOY WLO
områder, der egentlig hører under Det Palæstinensiske Selvstyre. Men rundt omkring
Lƿ\JWQLQJHOHMUHQHKDUVLGGHWSDO¨VWLQHQVHUH
siden 1948 med nøgle til familiens hus og
dog uden samme ret til at vende tilbage,”
siger Jenny Strid.
Besøget gav Jenny Strid triste associationer.
”Muren, pigtråden og alle checkpointene
får en til at tænke på det gamle Berlin,” konstaterer hun.

+MHPPHVLGHUIUHPIRUEºJHU

Alle billederne på nethinden og i kameraet
har Jenny Strid nu taget med hjem til den

TEMA

Links til historieundervisningen

Links til religion

Palæstina-info. Dansk hjemmeside, hvis formål er at formidle information om Palæstina, blandt andet til undervisningssektoren: www.palaestina-info.dk.

The Jewish Community of Hebron. Religiøse bosættere i Hebron.
Rapture Watch. Retning inden for kristen zionisme:
www.rapturewatch.net.

Israel-info. Dansk hjemmeside om Israel. Redaktionen
består blandt andre af formanden for Dansk-israelsk Selskab og overrabbiner Bent Lexner: www.israel-info.dk.
FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge:
www.unrwa.org.
FN’s hjemmeside om humanitære anliggender i de besatte palæstinensiske områder. Hjemmesiden indeholder
rapporter, analyser, kort og fakta: www.ochaopt.org.
pt.org.
Stop the Wall: Palæstinensisk græsrodsbevægelse, der dokumenterer murens økonomiske, samfundsmæssige og menneskelige
konsekvenser: www.stopthewall.org.
Palestine Remembered. Organisation, der
understreger, at kernen i Palæstina/Israelkonflikten er fordrivelse og etnisk udrensning
af det palæstinensiske folk. Hjemmesiden
indeholder kort, dokumentation, beretninger ogg
fakta: www.palestineremembered.com.

Efter jul planlægger Jenny Strid at bruge
sine observationer og erfaringer, når hendes
3.g-klasser og 2.hf-hold skal undervises i
3DO¨VWLQD,VUDHONRQƿLNWHQ 'HU EOLYHU QRN
ændret på materialevalget fra tidligere undervisningsforløb om Mellemøsten. Hun vil
nu i højere grad bruge mere aktuelt materiale som for eksempel hjemmesider til at
EHO\VHSUREOHPVWLOOLQJHQ'HƿHVWHEºJHURP
emnet bliver hurtigt forældede.
”Lærebøger har en tendens til kun at tage
den politiske indgangsvinkel. Altså fra krig
til krig til fredsaftale. Men jeg vil også gerne
prøve at formidle, hvad der faktisk sker nede
på jorden blandt folket,” forklarer Jenny
Strid.
De første gange hun skulle undervise i
NRQƿLNWHQIRNXVHUHGHKXQPHUHWUDGLWLRQHOW
S§NRQƿLNWHQYHGDWIRUW¨OOHRP,VUDHOVRSrettelse og krige frem til Oslo-aftalen. De
senere år har hun bredt emnet mere ud til
andre lande i regionen for at vise, hvilken
EHW\GQLQJ NRQƿLNWHQ KDU IRU KHOH 0HOOHP-

Muren, pigtråden
og alle checkpointene
får en til at tænke på det
gamle Berlin.
Jenny Strid, lærer, Odense Katedralskole

østen. Og så har hun fokuseret mest på 48og 67-krigene.
”Vi har jo begrænset med tid, men de to
krige kan også sagtens give eleverne en forVW§HOVHIRUJUXQGNRQƿLNWHQŻIRUW¨OOHU-HQQ\
Strid.
Kildekritikken har stor vægt i historieundervisningen på de gymnasiale uddannelser,
derfor er Israel/Palæstina et godt emne, mener Jenny Strid.
Ż'HUƾQGHVMRVWRUWVHWLNNHQHXWUDOHNLOGHU
RPNRQƿLNWHQ'HUIRUHUHPQHWHWRSODJWHNsempel på, hvor man kan sætte to kilder op
imod hinanden,” siger Jenny Strid.
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gymnasiale verden i Odense, og hun glæder
sig til at bruge dem i undervisningen.
”Det skaber en nærhed og aktualitet i undervisningen, at jeg kan komme med mine
selvoplevede eksempler i sådan en abstrakt
NRQƿLNWŻVLJHU-HQQ\6WULG
Hun har allerede taget hul på at undervise
i jødedom i religion på et hf-hold.
”I dansk kontekst er der nok en tendens
til at undervise i jødedom som en samlet
religion. Men jødedom er jo utrolig fragmenteret. Turen har givet mig mange billeder og
eksempler på religionens forskellighed,” fortæller hun.
Senere har hun planlagt for hf-holdet at
slå en sløjfe videre til kristendommen. Både
fordi den jo udspringer af jødedommen, men
også fordi hun gerne vil fortælle om forskellige tolkninger af kristendommen. For eksempel kristen zionisme, der består af kristne
fundamentalister, som ser det som en religiøs
pligt at sørge for, at jøderne vender tilbage
til Israel.
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TEMA

Til kamp med Biblen
Hebron er en af de byer på Vestbredden, der dagligt
RSOHYHUYROGRJ\GP\JHOVHU0HQHIWHUVLJHQGHHUGHU
QRJOHGHUKDU*XGS§GHUHVVLGH
TEKST: MALENE ROMME-MØLBY  FOTO: JØRGEN FLINDT PEDERSEN

alla yalla,” stemningen er hektisk midt i Hebron på Vestbredden. En palæstinensisk teenager
kommer løbende med friskbagte
pitabrød på en trætrillebør, som han målrettet styrer igennem menneskemyldret i
den arabiske basar. En sødlig duft af karGHPRPPHRJNDƽHK¨QJHULOXIWHQ0HQ
længere fremme stopper menneskemyldret brat. Midt på vejen står et skur og betonklodser som checkpoint. For at komme
videre ad hovedgaden skal man igennem
skuret, hvor israelske soldater tjekker pas
og taske. Checkpointen markerer grænsen
mellem den palæstinensiske del af Hebron, H1 og den jødiske del, H2. Men
markeringen er egentlig ikke nødvendig
for at se forskellen. Et skridt ind i H2 er
et kvantespring fra den pulserende arabiske basar til en spøgelsesgade. Gaden
er mennesketom. Skodderne på butikkerne er lukket for altid. Butiksejerne var
palæstinensere, men israelerne har forbudt dem at benytte husenes stueplan.

Y

Hebron

Gymnasieskolen ſ #19 ſ 2011
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>_l\iligelcha/**'2**
bosættere midt i Hebron. Byen
har omkring 160.000 palæstinensiske indbyggere.
JSioNo\_`ch^_mg[ha_`cfgklip fra Hebron. For eksempel
om Hashem Azzehs kamp eller
skoleelever, der bliver overfaldet af bosættere.

Af sikkerhedsgrunde. Hebron var i mange
år en palæstinensisk by, men i 1967 erobrede israelerne Vestbredden. I 1979 indtog ortodokse jøder bymidten og etablerede den jødiske bosættelse. De religiøse
bosætteres dagsorden er at kræve områder
tilbage, der i bibelsk tid var jødernes. Eller som bosætternes talsmand, David Wilder, beskriver det.
”Vi erobrede ikke Hebron, vi kom hjem
til Abraham, Jakob og Isak.”
+HEURQHUYLJWLJIRUƿHUHUHOLJLRQHUGD
GHW VLJHV DW GHU L HQ JURWWH ƾQGHV $EUDhams, Saras, Isaks, Rebekkas, Jakobs og
Leas gravkammer. David Wilder kan sit
ELEHOVWRIWLOƾQJHUVSLGVHUQHRJKDQVWUºU
om sig med historier fra Det Gamle Testamente som dokumentation for, at jøderne
hører til i byen. Ved siden af de traditionelle jødiske bedesnore har han en pistol
LE¨OWHWŴGHWHULNNHQRJHWV¨UV\QL+Hbron. En kort gåtur rundt i den jødiske
bosættelse viser, at det mere er normalen
at være bevæbnet som jødisk bosætter.
”Historien viser, at vi ikke kan stole på
palæstinenserne. Intifadaerne er ikke grobund for en god relation,” siger David
Wilder. Han fortæller, at en hel familie i
en anden bosættelse blev dræbt af palæstinensere for kort tid siden.

Stenkast og vandalisering

Hashem Azzeh har ingen våben, men han
har også mistet tilliden til israelerne. Han
er en af de palæstinensere, der stadig bor
i området H2 på trods af forulempelser
og diskriminering. Hovedindgangen til
huset er lukket, da den ligger ud til den
jødiske hovedgade. I stedet må familien
kravle op igennem et kuperet terræn for

at komme ad bagvejen til hans hus. De
mest ekstreme bosættere skyr ingen midler for at få ham til at forlade hjemmet.
+DQVKMHPHUƿHUHJDQJHEOHYHWYDQGDOLseret, han er blevet angrebet, når han
forsøger at høste sine oliven, og når hans
datter følges med sine skolekammerater
til skoler, står børn af bosættere klar med
tilråb, slag og stenkast.
FN’s organisation for humanitære anliggender i de besatte palæstinensiske
områder, OCHA, oplever en stigning i
volden:
”Bosættervold er ikke sjælden forekomPHQGH NULPLQHO DNWLYLWHW , GH ƿHVWH WLOfælde er volden ideologisk drevne organiserede voldshandlinger, hvis mål er at
gøre bosætternes dominans gældende
over en område,” konkluderer OCHA.
Tilbage til den del af den gamle basar,
der ligger tættere op ad den jødiske boV¨WWHOVHGXIWHUGHULJHQDINDƽHRJNDUdemomme. Men et blik op afslører, at den
del af basaren er overdækket med trådhegn. På grund af at bosætterne, som er
ƿ\WWHW LQG ODQJV EDVDUHQ HU EHJ\QGW DW
NDVWH ƿDVNHU RJ VNUDOG QHG L KRYHGHUQH
på de handlende, har man været nødt til
at skærme basaren af med et hegn. Af
sikkerhedsgrunde.

TEMA

Jeg glemmer
aldrig deres blikke.
De var rædselsslagne.
Dana Golan, tidligere soldat
i den israelske hær

Jeg ville også hade os
Det kom som et chok for Dana Golan, da hun som ung israelsk soldat blev vidne
WLOVLQHODQGVP¨QGV\GP\JHOVHUDISDO¨VWLQHQVHUQH6DPPHQPHGDQGUHVROGDWHU
EU\GHUKXQVWLOKHGHQRJWDEXHUQHRJIRUW¨OOHURPEHV¨WWHOVHQ

T

Få kender til overgrebene

For at kende til soldaternes virkelighed bad
hun som ung soldat om at komme med på
kampsoldaternes aktion. Og hun glemmer
aldrig den nat, hvor hun sammen med kampenheden vækkede en palæstinensisk familie
i Hebron og endevendte deres hjem. Efter
sigende havde manden gemt våben. Men
Dana Golan skulle kropsvisitere kvinderne
Ŵ IDPLOLHQV EHGVWHPRU PRU RJ WR EºUQ Ŵ
imens de mandlige soldater endevendte skuffer, reoler og skabe og smed alt på gulvet.
Det var et kaos af rod og skrig.
”Jeg glemmer aldrig deres blikke. De var
rædselsslagne. Og jeg kunne ikke lade være
med at tænke på, hvis min egen mor eller
bedstemor skulle opleve en sådan frygt og
ydmygelse,” siger hun med klare øjne.
Soldaterne fandt ingen våben. Dana Golan

spurgte, om de ikke skulle rydde op, men
de andre soldater grinede.
”Den nat forstod jeg, hvorfor de hader os.
Havde nogen opført sig sådan over for min
familie, havde jeg også hadet dem,” siger
hun.
Hun fortalte senere om episoden til sin
øverstbefalende, der blot slog det hen med
en bemærkning om, at det var den eneste
måde at gøre det på.
Før Dana Golan blev udstationeret i Hebron, kendte hun ikke noget til overgrebene.
Hun hadede ikke palæstinenserne, men frygtede dem og deres terror. Og sådan er det
med størstedelen af den israelske befolkning,
fortæller hun. Under ti procent af soldaterne
aftjener deres værnepligt på Vestbredden.
Før Breaking the Silence begyndte at dokumentere soldaternes beretninger og erfaringer, blev der ikke talt om overgrebene.
”Jeg talte jo heller ikke med nogen om
det, da jeg kom hjem fra basen. Jeg var så
ƿRY RYHU KYDG MHJ KDYGH JMRUWŻ IRUW¨OOHU
Dana Golan og slår blikket ned.
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Se og hør soldaternes beretninger
på Breaking the Silences hjemmeside: www.breakingthesilence.org.il.

rende direktør i organisationen Breaking the
Silence. Organisationen består af tidligere
soldater, der fortæller om og samler dokumentation for den israelske hærs overgreb
og ydmygelser over for palæstinenserne.

TEKST: MALENE ROMME-MØLBY  FOTO: JØRGEN FLINDT PEDERSEN

ag kvinderne og børnene ind i værelset og kropsvisiter dem,” råbte
den unge løjtnant til Dana Golan.
Hun stivnede. Hun havde aldrig
kropsvisiteret et andet menneske, og i virkeligheden var hun blot med på den natlige
aktion som observatør. Hun var 18 år og
næsten lige startet som værnepligtig i den
israelske hærs undervisningsafdeling i Hebron. Hendes job bestod blandt andet i at
undervise soldaterne i menneskerettigheder
og etik. Hvordan man opfører sig med et
våben i respekt for andre.
”Men der var meget langt fra undervisningen i etik til, hvordan soldaterne handlede blandt palæstinenserne,” fortæller hun.
Dana Golan er i dag 28 år og administre-
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JØRGEN GRIMSTRUP
Lektor i historie og geografi på
Viborg Katedralskole. Forfatter
til bogen I folkedemokratiets tjeneste – en tidligere kommunists
selvopgør, som netop er udkommet på Informations Forlag.
Har tidligere udgivet romanen
Laurids. Medlem af Danmarks
Kommunistiske Parti fra 1974
til 1985.

7LGOLJHUHNRPPXQLVWI§UGHMDYX
Den tidligere kommunist og nuværende gymnasielærer Jørgen Grimstrup
forstår ikke, hvorfor gymnasieelever er så vilde med Enhedslisten.
TEKST: JOHAN RASMUSSEN

'X VNULYHU DW SUºYHYDOJHQH S§ ƿHUH J\PQDVLHU ƾN
den kolde sved til at springe fra din pande. Hvorfor?
Jeg synes, det er påfaldende, at så mange elever ville
VWHPPHS§(QKHGVOLVWHQS§GHDOPHQHJ\PQDVLHUŴYHG
nogle af prøvevalgene blev Enhedslisten det største parti.
Det er foruroligende, for når man læser Enhedslistens
partiprogram, står der udtryk som socialistisk revolution,
klassekamp, udbytning af arbejdskraft, folkemagtsorgan
osv. Det er vendinger, jeg genkender fra min ungdom,
og som lige så godt kunne have stået i partiprogrammet
for DKP fra 1976. Johanne Schmidt-Nielsen har været
ude at sige, at programmet måske skal skrives om, men
så længe det står i partiprogrammet, må man gå ud fra,
at det gælder.
7URU GX J\PQDVLHHOHYHU VWHPPHU S§ (QKHGVOLVWHQ
IRUGLGHKDUO¨VWSDUWLSURJUDPPHW"
Nej, det er nok mere impulsivt, ligesom da jeg var ung
og blev rød. Dengang var det følelsesladet. Der havde
været Vietnamkrig og militærkup i Chile, og vi mente,
at de imperialistiske styrer var noget bras. Jeg kendte
ikke særlig meget til det marxistiske tankegods dengang,
det var først noget, jeg fandt ud af senere. I dag er der
QRNXQJHVRPPHQHUDWEDQNHUQHHUVN\OGLƾQDQVNULVHQ RJ DW GHU HU QRJHW JDOW L ƾQDQVV\VWHPHW RJ PDQ
kan også ryste på hovedet over nogle af de lønninger,
som direktører får, men det behøver ikke betyde, at hele
samfundet er bundråddent.
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+YRUIRUWURUGXDWV§PDQJHJ\PQDVLHHOHYHUVWHPPHU
S§(QKHGVOLVWHQYHGSUºYHYDOJ"
'HWHUGHUQRNƿHUHJUXQGHWLO(QDIJUXQGHQHHUHIWHU
min mening, at der stadig er en positiv beskrivelse af
den marxistiske idé i visse undervisningsbøger i gymnasiet. I bogen Introduktion til historie beskrives Karl
Marx’ udviklingsteorier, som vil ende med den kom-

munistiske stat, som om de stadig har relevans. Der er
dog nok også unge, der stemmer på Enhedslisten, som
hverken har læst partiprogrammet eller ved særlig meget
om Marx. På htx, hvor man må formode børn af den
traditionelle arbejderklasse går, får Enhedslisten ikke
nær så mange stemmer som på de almene gymnasier.
(QKHGVOLVWHQIRUKDQGOHUPHGUHJHULQJHQRPƾQDQVORYHQVRPLNNHQ¨YQHUQRJHWRPŻDIVNDƽHOVHDIXGE\WQLQJ DI DQGUHV DUEHMGVNUDIWŻ Ŵ YLVHU GHW LNNH DW
GHWHUHWIUHGHOLJWGHPRNUDWLVNSDUWL"
Det kommunistiske parti stillede også i 1970’erne praktiske lovforslag, som ikke handlede om at overtage
fabrikkerne. Mange af de ting, vi foreslog dengang,
pegede ikke ud over den kapitalistiske dagsorden, men
det ændrer ikke ved, at vi kæmpede for at skabe et kommunistisk samfund. Jeg er ikke nervøs for Enhedslisten
i det daglige, men når jeg læser deres partiprogram,
bliver jeg nervøs.
(UGHWLNNHVXQGWDWJ\PQDVLHHOHYHUQHJºUVLJGHUHV
egne politiske erfaringer?
Jo. Det, jeg bare siger til dem, er, at hvis man skulle
følge Enhedslistens partiprogram, så ville vi få et kommunistisk samfund, og det, synes jeg ikke, er noget at
kæmpe for.

For nylig skrev Jørgen Grimstrup et længere
debatindlæg i Politiken rettet mod de mange
gymnasieelever, som ville stemme på Enhedslisten ved prøvevalgene op til folketingsvalget.
Han mener, de begår den samme fejl, han selv
gjorde, da han var ung kommunist.

SÅ ER DET
International PolitikNU
en grundbog på A-niveau.

NU

International politik er under hastig forandring i disse år
med internationale værdikampe, nye konﬂikter, økonomisk
krise og opbrud i den arabisk-muslimske verden.
International PolitikNU sigter netop mod at gøre disse
forandringer forståelige vha. aktuelle teorier, der styrker
elevernes analytiske evner og ruster dem til at forstå,
fortolke og forklare politiske sammenhænge.
Bog 247 sider kr. 248,- | eBog 247 sider kr. 62,iBog 247 sider | 80 interaktive opgaver | 50 andre opgaver | 12 læsefokus
spørgsmålssæt | 70 videoer | 25 cases | 18 primærtekster | 130 ﬁgurer | 300
ordforklaringer | eBog | lærer/klasselicens pr. bruger: ½ år kr. 50,- | 1 år kr.
65,- | 2 år kr. 117,- | 3 år kr. 156,-

ipnu.systime.dk

Morten Bülow og Tonny Brems Knudsen (red.)

MedierNU
massemedier og meningsdannelse
iBogen MedierNU behandler medier og meningsdannelse ﬂermedialt ved at kombinere tematekster,
cases, video, opgaver og interaktive opgaver.
MedierNu er rettet mod samfundsfag på A-niveau,
men er interessant for alle, der ønsker en aktuel og
appetitlig introduktion til medier, magt og politisk
meningsdannelse.
Bog 184 sider kr. 180,- | eBog 184 sider kr. 45,iBog 184 sider | 24 interaktive opgaver | 75 andre opgaver | 40 videoklip |
9 inter views | 16 tabeller | 110 billeder og ﬁgurer | 8 powerpoints | 3 forløbsbeskrivelser | 250 sider | eBog | lærer/klasselicens pr. bruger: ½ år kr. 24,- | 1 år
kr. 30,- | 2 år kr. 54,- | 3 år kr. 72,-

mediernu.systime.dk

Morten Bülow, Rune Gregersen og Andreas Halskov

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

iBog ®
Læs systime.dk | Ring 70 12 11 00 | Skriv systime@systime.dk | Deltag lab.systime.dk

fordi fremtiden er digital

NYE SKRIFTLIGE KRAV

VINDER FREM
De nye krav til det skriftlige arbejde, der kom med
reformen, er ikke slået igennem på alle landets
gymnasier. Men det går fremad, vurderer eksperter.

E

fter en sløj start ser det nu ud til,
at de nye krav til det skriftlige
arbejde, der blev en realitet med
reformen, så småt er ved at slå
igennem på mange af landets gymnasier.
Men der er stadig en del skoler, hvor det
halter.
Sådan lyder vurderingen fra Ellen
.URJK SURIHVVRU S§ ,QVWLWXW IRU )LORVRƾ
Pædagogik og Religionsstudier på Syddansk Universitet.
”Det er min klare fornemmelse, at der
er mange skoler, hvor man systematisk
arbejder med de nye skriftlige krav, og
hvor mange lærere er involveret i arbejdet.
Men der er samtidig mange skoler, hvor
der ikke er sket ret meget,” siger Ellen
Krogh.

Det er mit klare indtryk,
at skolerne har fået meget
mere fokus på at få lavet
egentlige progressionsplaner.
Ellen Krogh, professor, Syddansk Universitet
Gymnasieskolen ſ #19 ſ 2011
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Hun stod i foråret 2009 i spidsen for
den forskergruppe, der lavede en evaluering af det skriftlige arbejde i gymnasiet
efter reformen. Evalueringen viste, at in-

tentionerne på det tidspunkt kun i begrænset omfang var blevet realiseret på
skolerne. De nye krav var ganske enkelt
ikke slået igennem. Eksempelvis havde 4
ud af 10 skoler ikke lavet en progressionsplan for det skriftlige arbejde, og hovedparten af lærerne så stadig skriftlighed i
et enkeltfagligt perspektiv. De kendte kun
de nye skriftlighedskrav inden for deres
egne fag, men vidste ikke, hvad det overordnede perspektiv med begrebet ny skriftlighed indebar.
”Det var tydeligt at se, at reformen generelt trak tænder ud, så de nye krav til
det skriftlige arbejde blev de første år
nedprioriteret mange steder. I dag er det
PLWLQGWU\NDWGHUHUPDQJHƿHUHVNROHU
og lærere, der tager kravene alvorligt og
er gået i gang, fordi de igen har fået overskud til at tænke didaktisk,” siger Ellen
Krogh.

Projekt for alle fag

Med reformen er der kommet fokus på
den skriftlige dimension i alle gymnasiets
fag. Der skal nu arbejdes mere målrettet
og systematisk med elevernes skriftlige
kompetencer. Før 2005 var kravene til
det skriftlige arbejde kun omtalt i læreplanerne. Med reformen kom selve bekendtgørelserne også til at indeholde
meldinger om, hvordan alle fag skal ar-

bejde med skriftlighed. Her står, at ”det
skriftlige arbejde skal anvendes til at sikre
kvaliteten af den enkelte elevs uddannelse
i forhold til målene for selve uddannelsen
som helhed som for de enkelte fag”. Eller
sagt med andre ord: Når eleverne skriver
rapporter i fysik, essays i dansk og opgaver i almen studieforberedelse, handler
det ikke længere kun om, at de skal dokumentere, hvad de har lært i det enkelte
fag. Nu skal skrivning også ses som et
redskab til at tilegne sig faglig viden. Desuden skal det skriftlige arbejde styrke
elevernes studiekompetencer.
Ifølge Ellen Krogh er det nyt, at skriftlighed er et fælles projekt for alle fagene.
”Hver gang man som lærer sætter et
skriftligt arbejde i gang, skal man faktisk
kunne svare på disse spørgsmål: Hvilke
skrivekompetencer får eleverne? Hvordan
adskiller det sig fra den måde, de skriver
på i de andre fag? Hvad giver det, som
de kan bruge, når de skal skrive store,
ƿHUIDJOLJHRSJDYHU"Ż
Det er også en del af ny skriftlighed,
at der skal være en progression i kravene
til det skriftlige arbejde. Derfor er der
brug for et tæt samarbejde mellem lærere
og fag, så der bliver skabt fælles fodslag.
Ellen Krogh skønner, at det er et af de
punkter, hvor der er sket mest på skolerne.
”Det er mit klare indtryk, at skolerne

har fået meget mere fokus på at få lavet
egentlige progressionsplaner,” lyder det
fra SDU-professoren.
Årsagen er blandt andet, mener hun,
at der i forbindelse med justeringerne af
læreplanerne og bekendtgørelserne sidste
år blev udarbejdet et bilag, der tydeliggør,
hvilke overordnede skrivekompetencer
det enkelte fag skal bidrage med, når det
gælder store skriftlige opgaver.

Samarbejde er svært

fordring i starten for mange skoler var at
få alle fag til at deltage og etablere et fælles sprog og en fælles forståelse af skriftlighed. Men de skoler, der har arbejdet
med det, er faktisk kommet langt,” siger
Bente Kristiansen og fortsætter:
”Lærerne har fået en større forståelse
for hinandens fag og udtryksmåde. Dermed er de også blevet mere bevidste om
deres egen faglighed.”
En del af projekterne har haft fokus på
progression. Også her synes Bente Kristiansen, at der er sket fremskridt.
”Lærerne er blevet mere klar over, hvad
der kræves i de forskellige fag på de forskellige klassetrin. De ved mere om, hvad
der foregår i hinandens timer.”
Hun mener, at den største udfordring
nu er at få sat eleverne i centrum.
”Feedbackformer og formativ evalue-

ring er nok næste skridt,” siger Bente
Kristiansen.

Skriveforløb for 1.g’ere

En af de skoler, der har arbejdet målrettet
med ny skriftlighed, er Roskilde Katedralskole. Her har man kørt et projekt, der
har involveret samtlige lærere. Målet har
været at styrke elevernes skrivekompetencer på tværs af fagene og derigennem
deres generelle studiekompetencer.
”Vi har arbejdet på at skabe et fælles
sprog om skriftlighed og noget materiale,
der kunne hjælpe både lærere og elever til
at få fokus på, hvad god skriftlighed er,”
fortæller vicerektor Trine Rhein-Knudsen.
Man har blandt andet afholdt skrivedidaktikmøder for samtlige lærere og gen-
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Også skrivekonsulent, ph.d. Bente Kristiansen fra Det Humanistiske Fakultet på
Københavns Universitet vurderer, at kravet
om ny skriftlighed er ved at slå igennem
på en hel del af landets gymnasier. Hun
er tovholder på de udviklingsprojekter om
ny skriftlighed, som en række skoler har
fået støtte til af Ministeriet for Børn og
Undervisning. Sidste år blev der gennemført 11 projekter. I januar i år er der sat
gang i 19 nye. Nogle står en enkelt skole
EDJDQGUHHUHWVDPDUEHMGHPHOOHPƿHUH
Skolerne har arbejdet med mange forskellige aspekter af skriftlighed, blandt andet
hvordan man kan arbejde sammen på
tværs af fag, og hvordan man udvikler en
samlet strategi for en skole.
”At samarbejde om skriftlighed på
tværs af fag er noget af det, der er svært.
Der er ingen tvivl om, at den største ud-
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nemført et obligatorisk skriveforløb for
alle 1.g’ere. Trine Rhein-Knudsen understreger, at fokus ikke kun har været på
de egentlige skriftlige produkter, men også
på at få noget mere skriftlighed ind i undervisningen.
”Derfor har vi nedsat en skrivegruppe,
der består af tre lærere med forskellige
fag. Deres opgave er at inspirere alle lærere til, hvordan man kan bruge skriftlighed som et middel til læring i undervisningen,” forklarer hun.

Lærerne har fået en
større forståelse for hinandens
fag og udtryksmåde.
Bente Kristiansen, skrivekonsulent, ph.d.,
Københavns Universitet
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Trine Rhein-Knudsen er glad for udbyttet af projektet.
”Vi har fået sat skriftlighed på dagsordenen i alle faggrupper og udvalg og fået
det indarbejdet i vores kompetenceplan
og teammanual. Jeg synes, lærerne har
fået en klar bevidsthed om, at det er et
krav, at de samarbejder om at udvikle
elevernes skrivekompetencer.”

Men arbejdet er ikke slut endnu, fastslår
hun. Gymnasiet er nu i gang med at lave
en progressionsplan for det skriftlige arbejde. Det er en opgave, som skrivegruppen og pædagogisk udvalg tager sig af.
”Progressionsplanen skal ikke kun
handle om, hvordan de store skriftlige
opgaver hænger sammen, men også om
alt det, der ligger ind imellem,” siger Trine
Rhein-Knudsen.

Mange på kursus

Ud over de 30 udviklingsprojekter har
hele 278 gymnasielærere i sidste skoleår
været på efteruddannelseskursus i ny
skriftlighed. Kurset, som strakte sig over
fem dage, bød både på teori og praktiske
VNULYHºYHOVHU /¨UHUQH ƾN EODQGW DQGHW
indsigt i, hvordan de kan arbejde med
skriftlighed på tværs af fagene og udvikle
modeller for progression i det skriftlige
arbejde.
Syddansk Universitet stod for kurset,
og Ellen Krogh var en af underviserne.
Hun kalder den store interesse for en ”god
indikator” på, at mange gymnasier har
fået mere og mere fokus på de nye skriftlighedskrav. Kurset kostede 11.000 kroner
per lærer, og mange skoler havde sendt
to-tre lærere af sted.
”Det viser, at mange lærere gerne vil

Vi har fået sat
skriftlighed på
dagsordenen i alle
faggrupper og udvalg.
Trine Rhein-Knudsen, vicerektor,
Roskilde Katedralskole

lære mere på det her område, og at skolerne gerne vil investere i det,” siger Ellen
Krogh.
Hun understreger dog samtidig, at det
selvfølgelig ikke er ensbetydende med, at
de vender tilbage til deres skoler og realiserer alle reformens intentioner med det
skriftlige arbejde.
”Jeg kan jo ikke sige, hvad udbyttet
bliver på skolerne. Didaktisk og faglig
udvikling er et langt træk. Jeg har været
gymnasielærer i 25 år og ved, at det tager
to-tre år at få nye rutiner, når man skal
lægge sin undervisning om.”
Skal man have et nøjagtigt billede af,
hvor langt gymnasierne er kommet med
at implementere ny skriftlighed, er det
nødvendigt med en ny evaluering, fastslår
Ellen Krogh.
”Det er der brug for. Kun sådan kan
PDQ ƾQGH XG DI KYRU GHU VWDGLJ HU SURblemer, og hvad der er brug for af efteruddannelse,” siger hun.

LÆS MERE OM UDVIKLINGSPROJEKTERNE PÅ SKRIVEKOMPETENCER.HUM.KU.DK

Konkurrence

Læg e-bøger i Lectio bogdepot
Og vind en Ultrabook fra ASUS

E-BØGER I

Lectio
BOGDEPOT
Det er sjældent, at man kan deltage i en konkurrence
og oven i købet tjene penge på det bagefter. Men det
er lige præcis, hvad man kan nu. Lægger du e-bog
materiale i Lectio inden den 31/12-2011, deltager du
automatisk i lodtrækningen om en ASUS ZENBOOK. Jo
flere materialer du lægger op, jo større vinderchancer.
Så aflys juleferien med familien, og fat i stedet tasterne
og lav en pdf-fil af dit undervisningsmateriale. Der er
ingen krav om, at materialet skal være en bog på 300
sider det kan ligeså godt være et kompendium. Det må
du helt selv bestemme. Og med hensyn til pengene:
Du sætter selv prisen - og modtager 70 %, når skolerne
køber.
NB: Forlag deltager ikke, så det er kun gymnasielærer
materiale, der trækkes lod blandt. Se evt. instruktionsvideo på www.lectio.dk - altså helt ude på forsiden.
Hvis du gerne vil høre nærmere om at udgive materiale
på Lectio, kan du komme til informationsmøde mandag
d. 12/12-11 kl 14-15 på MaCom. Tilmelding på email.

KOMBINATION
AF ANALOGE
OG DIGITALE
BØGER

Brugerfordele
Med e-bøger i Lectio køber skolen adgang til e-bogen for et skoleår ad gangen. Adgangen gælder for alle skolens elever, dvs.
det i grundforløbet bliver muligt at undervise eleverne efter det samme materiale, så overgangen til studieretningsforløbet lettes.
Med e-bøgerne får læreren indblik i, om eleverne har forberedt sig - om de har været inde og åbne lektien, så de har kunnet for
CFSFEFTJH-SFSOFLBOHJWFMFLUJFSGPSJNBOHFGPSTLFMMJHFWSLFS UJMTBNNFMFLUJPO VEFO BUFMFWFOTLBMMFEFnFSFTUFEFS
Eleverne får med e-bøgerne direkte adgang til lektien fra deres smartphone, tablet eller pc.
Se mere på www.lectio.dk
MaCom A/S - Vesterbrogade 48 - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 Mail: lectiosupport@macom.dk - Web: www.macom.dk

GYMNASIELIV

Operation Dagsværk. Gymnasieelever over
hele landet samlede 9. november ind til unge i
Perus regnskov. Elever fra Aarhus Katedralskole hjalp til hos Andelssamfundet i Hjortshøj.
Her rydder de en lille plet i pileskoven for at
gøre plads til et kompostområde.
Gymnasieskolen ſ #19 ſ 2011
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DE SVAGE
BLIVER TABT I
KONKURRENCESTATEN
Unge rubriceres som tabere, hvis de nægter eller ikke magter
at underkaste sig disciplineringen til at gå målrettet efter
uddannelse og arbejde, mener professor Ove Kaj Pedersen.
Han opfordrer til et nærmere kig på de uønskede konsekvenser
af disciplineringen – også af gymnasiets elever.

TEKST: KIRSTEN WEISS  FOTO: JACOB NIELSEN
Gymnasieskolen ſ #18
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K

onkurrencestatens ideelle borger
kan selv og går selv. Og accepterer
forpligtelsen til at arbejde i en
vækstorienteret økonomi, hvor der
ikke er råd til, at nogen smyger sig uden om
ansvaret for sig selv og sin egen dannelse.
”Kære Karen Elise, du er ved at bliv tabt.”
At blive tabt er noget nær det værste, man
kan blive i dagens Danmark, påpeger professor Ove Kaj Pedersen, som er ophavsmand
WLOGHQƾNWLYHEHVNHGWLOJ\PQDVLHHOHYHQ.DUHQ(OLVH0HQ.DUHQ(OLVHRJƿHUHPHGKHQGH
trives ikke ved tanken om at gå den slagne
vej gennem uddannelse til job og loyal arbejdskraft i den konkurrencestat, som professoren fra Copenhagen Business School beskriver i sin seneste bog Konkurrencestaten.
Bogen fortæller globaliseringens politiskøkonomiske historie og beskriver, hvordan
den danske velfærdsstat er ved at blive ændret
til en konkurrencestat. Med nye opgaver og
dermed oplagte muligheder for at rubricere
den genstridige Karen Elise som tabt.
”At blive tabt er et nyt begreb, når det handler om unges valg. Og i ordvalget ligger implicit kravet om disciplinering. Da jeg var
XQJƾNHQVWRUGHODIHQXQJGRPV§UJDQJLNNH
engang en realeksamen, men indgik som en

naturlig del af erhvervsstrukturen. Det blev
LNNHEHWUDJWHWVRPHWWDEKYLVPDQLNNHƾN
en uddannelse. I konkurrencestaten er man
en omkostningsbyrde for fællesskabet, hvis
man ikke udvikler sig til arbejdskraft i nationernes konkurrence,” siger Ove Kaj Pedersen.
Han er naturligvis fuldstændig bevidst om,
at den type jobs, hans jævnaldrende kunne
få, uden en uddannelse i baglommen, er blevet færre og færre. Alligevel kan han godt
forstå de unge, der i dag reagerer på politikernes og konkurrencestatens krav om at gå
den lige vej mod uddannelse og arbejde.

Pisk og gulerod

”Skiftet fra velfærdstat til konkurrencestat
er også et værdi- og kulturskifte. Vi er på
vej til at skabe konkurrencestatsborgere med
en mentalitet, der passer til arbejdskravene
her, og fordi ungdomsårgangene er små, har
vi ikke råd til at tabe nogen. Jeg har en vis
forståelse for unge, der reagerer mod pisken.
Som samfund er vi nødt til at kigge på de
konsekvenser, det har, når unge i dag er
gjort ansvarlige for deres egen dannelse.
Konsekvenser i form af manglende trivsel,
stress og psykiske problemer, ” siger Ove Kaj
Pedersen.
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I bogen Konkurrencestaten beskriver han
velfærdsstatens udvikling til konkurrencestat
i en globaliseret verden, hvor alle lande indgår
i en bestandig international konkurrence på
kompetencer, viden og udvikling. Konkurrencen sætter dagsordenen
på tværs af samfundet fra
I konkurrencestaten er man en sikkerhedspolitik og transomkostningsbyrde for fællesskabet, national handelspolitik til
beskæftigelsespolitik og udhvis man ikke udvikler sig til arbejds- dannelsespolitik. Og målet,
kraft i nationernes konkurrence. at kunne klare sig i den internationale konkurrence, er
Ove Kaj Pedersen, professor, Copenhagen Business School
blevet det dominerende.
Den danske velfærdsstat
forsvinder ikke nødvendigvis, men den transformeres og har nye opgaver. For eksempel i
IRUP DI NUDY RP NRQVWDQW HƽHNWLYLVHULQJ RJ
helt konkret i uddannelsessystemet i form af
NUDYHWRPDWI§ƿHUHLJHQQHPV§HƽHNWLYWRJ
hurtigt som muligt. Her tages både pisk og
gulerod i brug. Guleroden er løftet om en høj
levestandard, et godt job og identitet via det
og de sociale relationer, der ofte udspringer
herfra. Her er den evige jagt på de statusgivende symboler for længst gået ind. Pisken
udmønter sig i disciplinering og den underliggende trussel om, at hvis du ikke går den lige
vej, så har det store økonomiske konsekvenser for dig. Og for hele dit fremtidige liv.
”Vi beder de unge om at arbejde hårdt for
fællesskabet. Fordi vi er mange, der er ældre
og har brug for det. Det er dig, der skal levere!
Men vi overser, at mange unge bebrejder sig
selv, at de ikke kan levere, og at kravene har
psykiske og mentale konsekvenser. I kravene
om selvrealisering forudsættes det, at den
enkelte i dag har færdighederne til at danne
sig selv. Tidligere var dannelsen skolens opgave,” siger Ove Kaj Pedersen.

Nyt syn på individet og fællesskabet
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Han beskriver mentalitets- og holdningsskiftet i også uddannelsessystemet som en
UHMVHPRGQ\HY¨UGLHURJGHƾQLWLRQHUDIVNRlens opgave og synet på individet og fællesskabet. I den danske stats moderne historie
var det skolens opgave at danne den enkelte
til individualitet og gøre det i fællesskabets
navn. Det afspejles, mener Ove Kaj Pedersen,
for eksempel i gymnasiereformen. I den ligger der, efter hans opfattelse, forestillingen

om, at arbejdet skal binde individerne sammen til et fællesskab. Og at det er skolens
opgave at uddanne de unge til fagligt kompetente individer med færdigheder, der gør
dem i stand til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. På markedets betingelser. Og hele
livet.
”Skolens opgave er i dag at udvikle den
enkelte til arbejdskraft i nationernes konkurrence. Fra dannet borger til arbejdskraft. Ungdomsuddannelserne gøres til redskab for
økonomisk konkurrenceevne, og nutidens
ideal hviler på antagelse om, at sociale relationer er af økonomisk karakter, og at sociale
V§YHOVRPRƽHQWOLJHGLVSRVLWLRQHUKDUJHQVLdige konsekvenser for fællesskabet. Og på en
antagelse om, at mennesket er drevet af interesser. Idealet om den eksistentielle personlighed omformuleres til idealet om den opportunistiske personlighed,” mener Ove Kaj
Pedersen, der i parentes bemærket med stor
nysgerrighed iagttager skabelsen af konkurrencestatens veltrimmede verdensborger.

Fravær og frafald

At det har store konsekvenser for en del unge,
at ansvaret for at danne sig selv hviler på
GHQ HQNHOWH Dƿ¨VHV EHGVW L VWDWLVWLNNHUQH
over unge med psykiske problemer, stress,
ensomhed, gymnasieelever, der går til psykolog, og unge, der i protest mod pisken
dropper helt ud af systemet. Og for eksempel
ƿ\WWHU WLO XGODQGHW IRU DW DUEHMGH HOOHU XGdanne sig.
Ove Kaj Pedersen mener, at det derfor er
værd at kigge på, hvordan vi som samfund
undgår at individualisere unges problemer
og erkender, at der også er en kollektiv dimension på spil her.
”Fravær og frafald er sociale reaktioner.
Som vi i dag vælger at gøre til et spørgsmål
om mangel på evne eller vilje. Jeg synes, vi
skal tage diskussionen om grænsen mellem
selvansvar og kollektiv forpligtelse. Og også
at diskutere uddannelsessystemet ud fra en
PHUHGLƽHUHQWLHUHWYLQNHO1§UPDQS§O¨JJHU
den enkelte stort ansvar, bør man også respektere det enkelte individ. For eksempel i
IRUPDIPHUHGLƽHUHQWLHUHGHWLOEXGWLOGHXQJH
Og en accept af, at unge har forskellige udgangspunkter. Det er ikke alle, der kan gå
selv og levere,” siger Ove Kaj Pedersen.

OM
OVE KAJ PEDERSEN

 Født 1948 og er professor og
cand.scient.pol. fra Copenhagen
Business School og grundlægger
af Department of Business and
Politics her.
 Er adjungeret professor ved
Aalborg Universitet og har været
visiting scholar ved universiteterne Stockholm, Harvard, Stanford
og Sydney samt ved Dartmouth
College.
 Var tidligere professor i
statskundskab ved Institut for
Statskundskab, Københavns
Universitet og professor i offentlig forvaltning ved Institut for
Økonomi, Politik og Forvaltning,
Ålborg Universitet.
 Medlem af flere videnskabelige
advisory boards, offentlige råd
og er scientific reviewer for
europæiske og nationale forskningsråd samt ved videnskabelige
tidsskrifter og private fonde.
 Hans seneste bog Konkurrencestaten fortæller globaliseringens
politisk-økonomiske historie og
beskriver, hvordan den danske
velfærdsstat er ved at blive ændret til en konkurrencestat – med
nye opgaver til borgerne.
Gymnasieskolen ſ #19 ſ 2011
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LUDUS
STUDIEADMINISTRATION

0.1'01.ŏđŏ2!.(%'ŏđŏû!'0%2%/!.%*#ŏđŏ+'1/
Effektiv administration med LUDUS
I vores stræben efter at lette arbejdet
i gymnasiernes administration har vi
udstyret LUDUS med en integreret
CPR funktion. Ved oprettelse af elever
i systemet er det således kun nødvendigt at indtaste elevens CPR-nummer,
den resterende staminformation hentes derefter og lagres direkte i LUDUS
fra CPR-registeret. I de tilfælde hvor
en elev skifter adresse, kan de nye
adresseinformationer blive opdateret
i LUDUS.

Integrerer biblioteket i
lektiegivningen
Når LUDUS Web integreres med
BOSS, fremgår det ved lektiegivning
hvilke bøger eleverne har til rådighed. Lærerne skal blot vælge bogen
og angive de sider, som ønskes læst.
Ligeledes får eleverne information
fra biblioteket, så de i LUDUS Web
fx kan se, hvornår deres bøger skal
aﬂeveres og om bestilte bøger ligger
klar til afhentning.
Tænk på langs eller på tværs
Alle oplysninger om elever er samlet og med få klik, kan der skiftes
oversigtsform og få enhver ønskelig
information om en klasse eller elev.
Der kan naturligvis også vælges
arbejdsopgave, fx planlægning af
undervisningsforløb, og lige så enkelt
skifte til samme opgave med en
anden klasse. Samme princip gælder

Bestil en gratis præsentation
og demonstration af LUDUS
på tlf. 36 14 70 70.
Læs mere på www.csc.com/
sundhed
Løsninger
Studieadministration.
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ved eleverne, hvor læreren helt enkelt
kan skifte oversigtsform over den
enkelte elev, eller skifte elev og få
samme oversigt. På den måde
bevares fokus på arbejdsområdet,
uden at it-systemet forstyrre
uhensigtmæssigt.
Undervisningsforløb
– planlæg, ﬂet, ﬂyt, kopier
LUDUS Web er udarbejdet med det
formål at give dig overblik. Fx kan
nævnes håndteringen af undervisningsforløb, hvor LUDUS Web stiller
et planlægningsværkøj til rådighed,
så underviseren frit kan arbejde med
forløbet i oversigtsform eller med
udgangspunkt i skemaet.
Gode forløb kan genbruges og med
få klik kopieres et helt forløb ind på
et andet hold – endda med lektier og
dokumenter, hvis det ønskes.
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GL OG VERDEN
International uddannelsespolitik berører Danmark. Derfor
blander Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) sig i debatten.

NLS består af nordiske landes lærerorganisationer fra hele uddannelsesområdet: Lige
fra førskole over gymnasieskoler til videregående uddannelser. Samlet repræsenterer NLS
cirka 625.000 nordiske lærere og ledere. I
kraft af sin størrelse har NLS dermed en beW\GHOLJLQGƿ\GHOVHYHGLQWHUQDWLRQDOHNRQIHrencer.

TEKST: SISKEN LAUGESEN

G

,QGƿ\GHOVHRJYLGHQ

Da GL for 20 år siden startede med at engagere
sig i internationalt arbejde, havde det nordiske
samarbejde en anden betydning, end det har
i dag. Dengang debatterede Danmark kun
uddannelsespolitik med de andre nordiske
ministre og skelede ikke til udviklingen i resten af verden. Derfor havde de nordiske lærerforeninger dengang også et større behov
for at snakke sammen. Men det har ændret
sig.
Ż9LVHUDWIRNXVKDUƿ\WWHWVLJ,GDJIRUHJ§U
den debat i større grad i Europa og ikke kun
i nordisk regi,” siger Hans Laugesen.
6HOYRP IRNXV KDU ƿ\WWHW VLJ XQGHUVWUHJHU
han dog, at det stadig er vigtigt at holde sammen i NLS, da de nordiske lande stadig er
dem, vi sammenligner os mest med.
”Så længe vi kan blive enige i NLS, er vi
en politisk magtfaktor i beslutningsprocesser
på det internationale plan,” siger han.
,QWHUQDWLRQDO LQGƿ\GHOVH HU LIºOJH +DQV
Laugesen netop en af de væsentligste årsager
til, at GL prioriterer det internationale arbejde
højt. Samarbejdet med nordiske og europæiske lande har nemlig givet GL’s politikere og
sekretariatsmedarbejdere et stort netværk.
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/ GHOWDJHU L ƿHUH O¨UHUVDPDUEHMGHU
på internationalt plan: Et nordisk,
europæisk og globalt samarbejde.
'HWHU*/ŸVHJQHLQWHUHVVHULLQGƿ\delse og vidensdeling, der er grundlaget for
samarbejdet med Norden og Europa. I det
globale arbejde præger GL de overordnede
politikker og relationer til organisationen for
økonomisk samarbejde og udvikling (OECD)
og FN’s organisation for uddannelse, kultur,
kommunikation og videnskab (UNESCO), og
gennem solidaritetsprojekter støtter man andre lande, der kan få hjælp og inspiration fra
danske metoder.
På samme måde som regeringerne i de nordiske lande har et tæt samarbejde, så arbejder
lærerforeninger i hele Norden også tæt sammen
i Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS).
”Vi holder
øje med, hvorJo tættere du følger med, dan det går
hos naboen,”
desto bedre chancer har du siger Hans
for at præge udviklingen. Laugesen, der
er chefkonsuHans Laugesen, ansvarlig for
lent i GL og
GL’s internationale arbejde.
ansvarlig for
GL’s internationale arbejde.
Samtidig med at de orienterer hinanden,
forsøger NLS også at koordinere organisationernes holdning til fælles uddannelsespolitiske temaer. Ved at organisere sig samlet i
forbindelse med internationale konferencer
står Norden nemlig stærkt, forklarer Hans
Laugesen.
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P
PALÆSTINA
2004-2006:
Pædagogiskudviklingsprojekt

LITAUEN
1993-1996:
Skoledemokratiprojekt

T
TJEKKIET
1990-1992:
Etablering af
demokratisk fri
ffagforening

BOSNIEN
1997-2001 :
Skoleudviklingsprojekt
p

EGYPTEN
2011-2013:
Skoledialogprojekt

S
SYDAFRIKA
1992-1993:
Udvikling af det
farvede uddannelsessystem
s

2008-2009:
Uddannelsespolitisk projekt 1

2010-2011:
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Uddannelsespolitisk projekt 2

”Jo tættere du følger med, desto bedre chancer har du for at præge udviklingen,” siger
Hans Laugesen.
Vidensdeling er en anden væsentlig årsag
til at se ud over Danmarks grænser. GL bruger
samarbejdslandene som gensidige inspirationskilder. På den måde får GL for eksempel
indsigt i, hvordan den svenske gymnasiereIRUPRJGHWƾQVNHHNVDPHQVV\VWHPIXQJHUHU
Det internationale arbejde i Norden og
Europa koster GL 130.000 kroner om året.
Udgifterne går til møder, hvor GL som oftest
er repræsenteret af en politiker og en medarbejder fra sekretariatet.

GL skaber udvikling

Gerd Schmidt Nielsen, lærer på Holstebro Gymnasium

Og for det tredje er Sydafrikas historie en del
af pensum for danske gymnasieelever.

Stort udbytte

En stor del af solidaritetsprojekterne har til
formål at styrke kulturmødet. Og ifølge Hans
Laugesen er det logisk, at når man har været
i Sydafrika og oplevet kulturen, så giver det
ny inspiration til at undervise i emnet.
Gerd Schmidt Nielsen sidder i Gl´s hovedbestyrelse og er lærer på Holstebro Gymnasium, hvor hun underviser i dansk og engelsk.
I september var hun med som underviser på
GL’s sidste seminar i Sydafrika. Gerd Schmidt
Nielsen har tidligere undervist sine egne eleYHU L GH KYLGHV PDJWRYHUWDJHOVH ƿHUH VWHGHU
på det afrikanske kontinent.
”Det gør helt sikkert indtryk at have været
der selv,” siger hun.
I mødet med den afrikanske kultur har hun
blandt andet stødt på begrebet ”African Time”.
Begrebet dækker over afrikanernes meget
afslappede forhold til at overholde tiden.
”Med det eksempel kan det give mine elever et indblik i, hvorfor tingene ikke altid går
så nemt i Afrika. De får en bedre forståelse
for en anden verden,” forklarer hun.
Ud over projektet i Sydafrika har GL siden
1993 kørt solidaritetsprojekter i Litauen, Bosnien og Palæstina. Mange af projekterne har
skabt varige kontakter mellem skoler og lærere
ud over projektperioderne. Næste punkt på
solidaritetsdagsordenen er et projekt i Egypten. Her skal 10 danske og 15 egyptiske skoler samarbejde om en demokratisk skoleudvikling i Egypten.
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For at skabe udvikling i andre lande besluttede GL i 2002 at afsætte 0,5 procent af driftsbudgettet til solidaritetsarbejde. De 0,5 procent
styrer stadig GL’s aktivitetsniveau. GL har dog
fået en betydelig del af udgifterne dækket af
blandt andet Danidamidler. Ved at gå i dialog
med lærerne i andre lande inspirerer GL’s projekt dem til at arbejde med deres egen udvikling.
Men arbejdet er stadig relevant for en dansk
lærerorganisation som GL.
”De har mange af de sammen problemer
ude i verden, som vi har herhjemme,” siger
Hans Laugesen og kommer med et eksempel
som frafald blandt eleverne i gymnasiet.
GL engagerer sig kun i ét større solidaritetsprojekt ad gangen. De enkelte projekter
foregår i fattige lande, selvom det kan være
svært for en gymnasial sektor at komme ind,
da andre sektorer prioriteres.
Senest har GL kørt et projekt i Sydafrika.
Her kunne GL komme ind, fordi uddannelsesområdet i Sydafrika har fået en særstatus
i forbindelse med genopbyggelsen efter apartKHLG 'HU HU ƿHUH JUXQGH WLO DW */ KDU YDOJW
at investere tid og penge i et projekt i Sydafrika. Blandt andet har man tidligere kørt et
succesfuldt projekt med formålet at udvikle
det farvede uddannelsessystem i landet. Derudover er landet engelsktalende, hvilket er
en fordel, hvis kommunikationen skal lykkes.

Det gør helt
sikkert indtryk at
have været der selv.

35

GL MENER

Hvad vil rektorerne
med skriftligheden?

S
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iden New Public Management holdt sit
indtog i de gymnasiale uddannelser,
har tælleriet fyldt mere og mere. Og
med Lectio kom det optimale redskab
for tælleledelse, hvor der kan reguleres i detaljen. Giver det så mening? Får vi ikke bare demotiverede lærere og mere administration? Får
vi dygtigere studenter? Næppe.
Derfor undrer jeg mig også over Rektorforeningens seneste udspil om arbejdet med elevernes skriftlige kompetencer i et nyhedsbrev
til landets rektorer. Under overskriften ”Husk
DWUHWWHWLGNXQVNDOJLYHVWLOIDNWLVNDƿHYHUHGH
opgaver” lægges der op til at underminere muligheden for at udvikle elevernes skriftlighed
ved at sanktionere og acceptere, at eleverne
LNNH DƿHYHUHU VNULIWOLJH RSJDYHU Ŵ VWLN LPRG
elevernes tarv. Og i øvrigt stik imod Rektorforeningens tidligere udmeldinger og undersøgelser af forsømmelse og frafald.
Rektorforeningen skulle hellere komme med
gode løsningsforslag til, hvordan eleverne i
fremtiden udvikler en god skriftlig kompetence.
+YRUPDQVLNUHUDWRJV§VYDJHHOHYHUI§UDƿHveret opgaver, og hvor man arbejder for, at
opgaver i fremtiden udarbejdes, så eleverne
ikke fristes til at snyde sig selv ved at benytte
WDJVHOYEXƽHWWHQS§QHWWHW
Og hvordan vil Rektorforeningen i øvrigt
forene sit ansvar for kreative vidensarbejdere
med en udmelding, der opfordrer til tælleledelse
og mistænkeliggørelse af deres dygtige gymnasielærere?
Rektorforeningen har tilsyneladende misforstået § 23 om ”opgaveevaluering” i GL’s overenskomst, når man i nyhedsbrevet (gen)indfører begreber som ”rettetid” og ”rettearbejde”.
De eksisterer ikke længere i GL’s overenskomst.
Derimod tales der om opgaveevaluering forstået
som ”lærernes samlede arbejde i forbindelse
med elevernes skriftlige arbejder”.
Overenskomsten fastlægger ikke en faktor
per opgave, men afsætter en ramme for det
samlede arbejde med opgaveevaluering. Dermed har læreren mulighed for at prioritere ind-

satsen, for eksempel ved at bruge meget tid til
at udarbejde unikke opgaver, hvor besvarelsen
LNNHƾQGHVS§QHWWHWO¨JJHPHJHWDUEHMGHLDW
I§VYDJHHOHYHUWLODWDƿHYHUHRSJDYHUHOOHUXQderstøtte elevernes skriveproces. Det er den
enkelte lærers ansvar, gerne i dialog med ledelsen, hvordan arbejdet med opgaveevaluering, vejledningen med mere løses.
Derfor er det absurd, at Rektorforeningen
opfordrer rektorerne til alene at tildele lærerne
tid til opgaveevaluering i forhold til ”det faktisk
udførte rettearbejde”, så ”rettetiden nedsættes
i forhold til det antal af lærerens egne elever,
GHULNNHKDUDƿHYHUHWRSJDYHUŻ7LOGHOLQJHQDI
ULNNHKDU D
SJ
tid til opgaveevaluering dækker en række
rækk
ke akaktiviteter
iteter inden for opgaveevaluering med
d ududarbejdelse
bejdelse af opgaver, vejledning af elever
elev
ver
med
ed videre.
GL er således lodret uenig i Rektorforeningens
ingens udmelding. Men GL indgår
gerne
rne i en dialog med rektorerne om,
hvorledes
vorledes elevernes skriftlige kompetencerr udvikles, herunder hvordan alle eleYHUV¨WWHVLVWDQGWLORJV§DWDƿHYHUHGH
UV¨WWHVLVWDQGWLORJV§DWDƿHYHUHGH
opgaver,
pgaver, der er en betingelse for, at de
kan
an gennemføre deres uddannelse.
else.
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Skal du vælge mellem pest eller kolera, så vælg kolera.
Sidste koleraepidemi i 1853 tog 5.000 danskere med sig i døden.
Hvorimod bylde- og lungepesten høstede en fjerdedel af Europas befolkning i middelalderen.
Kolera kan behandles med antibiotika, hvor pest oftest medfører døden til trods for antibiotika.

Sprognørd
o
den

SKEMAFRI

TEKST: RIKKE HØM JENSEN OG MORTEN JEST

Ammestuen
e

Armhulen
h

Jææææææ. Alene hjemme! Så er der dømt enmandshygge. Lav et fodbad med
olivenolie, citron og salt i. Det hapsenapser din døde, klamme, stenhårde hud af
hælene, som var der sultne, små ”doktorfisk” i vandet. Sæt fodbadebaljen på et
håndklæde foran fjerneren, sænk fusserne i, og grav i dvd-bunken. Fatter du
ikke singlemænd, så se filmen He’s Just Not That Into You. Trænger du til at grine,
så er Yes Man sagen. Er du derimod i humør til at dø halvt af skræk, så er det
Paranormal Activity, du skal smække på dvd-afspilleren, mens du klipper kløerne
og nulrer hælen fin. Enjoy.

Gør som bjørnene. Gå i vinterhi. En lille timeout fra damen og
de 30 teenagere, du dagligt leder
mod tinder af viden, skader ikke.
Drosl ned ved ikke at røre dig, spise til du skammer dig, og lade dig
underholde af ligegyldige medietilbud som Kongerne af Marielyst.
Eller kickstart din minidvale med et
slag Tetris på computeren og hjemmesider, der sænker
din hjerneaktivitet
til alfabølgeniveau.
Prøv for eksempel
heltnormal.dk, hvor
RokkoPosten leverer
falske nyheder og
Wulffmorgenthaler
huserer.

kult
turguiden
t

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

Jeg skal i biografen og se Nicolas
Winding Refns nye
internationale film
”Drive”. Han er en talentfuld og interessant
instruktør. Filmen har
fået gode anmeldelser,
og rollerne er besat
af interessante nye
skuespillere som Ryan
Gosling (The Notebook)
og Carey Mulligan (An
Education). Så jeg er
spændt på at se, hvad
det er for en film.
Selvom jeg tror, den er
hård!

2.

På Statens Museum
for Kunst kan man fra 26.
november 2011 se europæisk kunst fra 1300 til 1800.
Værkerne er en del af den
faste samling, som nu bliver
udstillet på en ny måde. Der
er lagt utrolig meget teknisk
arbejde i værkerne fra den
periode. Ligesom måden, man
præsenterede religion og mytologi på, er spændende. Ved
hjælp af mytologien kunne man
integrere erotik og nøgenhed
i billederne. Det er både en
visuelt smuk oplevelse og et interessant tilbageblik i historien
at se udstillingen.

3.

Jeg vil klart anbefale, at man besøger
Kunstbygningen Filosoffen, Filosofgangen 30, hvis
man kommer forbi Odense.
Filosoffen har mange gratis
udstillinger, der støtter op
om lokale fynske kunsthåndværkere. Fra 5. til 9.
december 2011 udstiller 30
kunsthåndværkere deres
produkter. Tingene bliver
sat til salg den 10. og 11.
december. Så hvis man
bliver forelsket i en lille juleting eller krukke, kan man
få den med hjem til rimelige
penge.

Navn: Mia Jürgensen Alder: 29 år
Skole: Københavns Åbne Gymnasium FAG: Matematik og religion

Filmquiz
q

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

You could be brilliant, but you’re a coward

Vintippet
i

Et ordentligt hook!
Det var, hvad jeg tænkte om den
mørke skønhed, da jeg med sløret syn
og usikre ben – men lykkelig! – stavrede af sted efter at have konsumeret The Boxer, en af australske
Mollydooker Wines’ på mange måder
legendariske produkter. Eller var det
mon bokseren, der havde konsumeret mig?
Navnet er i hvert fald ganske passende, for bokseren med den mørke,
velduftende shiraz rammer dig pludseligt med et gevaldigt hook efter at
have forført dig, nærmest kælet for
dig i sin inciterende, dansende infight,
der stille og roligt luller din krop til en højere,
næsten metafysisk sfære, hvor dagliglivets
trivialiteter glemmes for en stund.
Nu skal jeg skynde mig at sige, at der var
tale om en behagelig knockout – hvis sådan en
ellers findes – som nok blev hjulpet på vej af,
at jeg forinden havde drukket en mojito i overstørrelse og stadig var noget mat i kompressionsstrømperne efter et særdeles vellykket
maratonløb 48 timer tidligere. Ligesom The

Boxers alkoholprocent på 16,5
næppe heller er uvæsentlig …
Mærkeligt nok virker den
dog hverken specielt tung eller
sprittet; tværtimod efterfølges
den hårdtslående, vidunderlige
bærsmag af en overraskende blød
finish. Det er shiraz, når den er
bedst, og når druerne har fået lov
at modne under optimale forhold.
Vinen er et helt lille måltid i sig
selv – men den kunne for så vidt
være et ganske sjovt indslag til
julemiddagen, idet den ganske sikkert vil sætte sit præg på dansen
om træet. På den ene eller anden
måde. Det tør jeg næsten love!
Personligt finder jeg den dog nok en tand
for fyldig til den fede mad, som kræver en
pebersvend i glasset.
Jul eller ej – vi har som nævnt at gøre med
en bemærkelsesværdig skønhed, som da
heller ikke er decideret billig, om end der er
valuta for pengene. Det kan kun betyde én
ting: Vi skal op at stå, smøre stemmebåndet
og skråle med på Waltzing Matilda – der er
topkarakter til bokseren fra Mollydooker.

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.

The Boxer koster 160 kroner per flaske hos The Wine Company, www.wine.dk.

Go-g
g
go-Gadget!
Mens hysteriet over musiktjenesten Spotify lægger sig, kan du roligt
benytte den gode gamle internetradio grooveshark.com. Her er alverdens musik
samlet online, gratis, kun med reklamer i siden af afspilleren. Du slipper for, at
Aqua eller andre kunstnere popper op i din øregang og reklamerer for sig selv
og Spotify, mens du prøver at høre musik. Ligesom du ikke behøver at have en
facebookkonto for at logge ind og derfor ikke skal frygte, at et forkert klik putter
dine blødsødne Hansi Hinterseer-numre i din timeline til skue for omverdenen.

* Svar: Black Swan (2010)
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KRONIK

OM
MICHAEL
LYKKE

Retoriker med speciale i pædagogisk retorik.
Underviser i dette efterår i pædagogisk retorik for
vejledere på Syddansk Universitet. Er tilknyttet Advokatsamfundet som fast underviser i kommunikation
og tilknyttet GL-E som feedbackrådgiver. Rådgiver
blandt andet private og offentlige udviklingsinstitutioner om udvikling af efteruddannelse til undervisere.
Litteraturliste – bøger og artikler, der
har inspireret til kronikken:
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Bjerresgaard, Helle (2006): ”Lærer og Personlighed.
Brug elevfeedback og bliv en bedre underviser”.
Gyldendalske Boghandel, København.
Chesebro, Joseph L. og James C. McCroskey (2002):
“Communication for Teachers”. Allyn & Bacon, Boston.
Inglar, Tron (1999): ”Lærer og vejleder.
Om pædagogiske retninger, vejledningsstrategier
og vejledningsteknikker”. Forlaget Klim, Aarhus.
Jørgensen, Charlotte og Lisa Villadsen (red.) (2009):
”Retorik. Teori og praksis”.
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Kindeberg, Tina (2011): ”Pedagogisk retorik
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Retorik styrker
vejledningen af
pædagogikumkandidater
Det retoriske begrebsapparat kan hjælpe vejOHGHUHQWLODWVW\UNHNDQGLGDWHQVUHƿHNVLRQ
over egen praksis, fordi det rummer et teoretisk sprog, der analyserer og beskriver lærerens
mest betydningsfulde handling i undervisningen, nemlig den mundtlige aktivitet mellem
lærer og elever, skriver kronikøren.

I

I 2009 trådte en ny pædagogikumbekendtgørelse i kraft,
der betoner, at vejledningen
skal have karakter af en ”... selvUHƿHNVLRQVSURFHV IRU S¨GDJRJLkumkandidaten og ikke et mesterlærerforløb”. Kort sagt så er
vejledningens formål at ”…
fremme og udvikle pædagogikumkandidatens refleksioner
over egen praksis”, som Undervisningsministeriet formulerer
det. Nogle af de punkter, som
vejledningen af pædagogikumkandidater ifølge bekendtgørelsen bør berøre, er blandt andet:
Lærerrollen, kommunikation i
klasserummet og den faglige formidling.
6HOY RP GH ƿHVWH NDQGLGDWHU
oplever forløbet med deres vejleder positivt, så er det min erfaring, at de kommunikative
aspekter af lærergerningen ofte
er en udfordring at diskutere for
vejlederne og kandidaterne. For
hvor går grænsen mellem en diskussion af kandidatens faglighed
og kandidatens personlighed,
når det kommer til den måde, vi
formidler vores fag på?
For nylig talte jeg med en
gymnasielærer, der fortalte, at

hun tidligt i sit pædagogikumforløb havde spurgt en af sine
kollegaer, om ikke hun måtte
komme med ind og se ham
under vise. Kollegaen havde kigget forundret på hende og svarede så: ”Nej, det må du ikke …”,
og inden han drejede rundt på
hælen, tilføjede han: ”Og du må
heller ikke gå med mig på toilettet!” Situationen er et godt billede på, hvordan mange lærere
har det med deres undervisning.
Selv om det heldigvis er de færreste, der er så afvisende som
kollegaen her, så illustrerer det,
at for mange lærere er undervisning et privat rum, som det kan
føles intimiderende at få sat
spørgsmålstegn ved.
I relationen mellem vejledere
og pædagogikumkandidater ligger der en iboende ”sårbarhed”,
som vejlederen er nødt til at være
opmærksom på. For grænsen
mellem det faglige og det personlige er i lærergerningen ofte
ƿ\GHQGHŴLV¨UQ§UGHWNRPPHU
til en diskussion af, hvordan
kandidaten kommunikerer i
klassen. Typisk er der to udfordringer, der går igen:

ILLUSTRATION: RUNA STEPPINGE

nikation i undervisningen, og
tager derfor ikke den del af
vejledningen seriøst.
Hvis vejlederen skal opfylde formålet med at fremme og udvikle
NDQGLGDWHQV UHƿHNVLRQHU RYHU
egen praksis, er det nødvendigt,
at der opstår et rum, hvor man
også kan diskutere de kommunikative aspekter af undervisnin-

gen. Det er her, at det retoriske
begrebsapparat udvider vejlederens redskabskasse med et teoretisk sprog, der analyserer og
beskriver de relationer og følelser, der uundgåeligt opstår mellem lærere og elever, når man
kommunikerer mundtligt.

Lærerrollen set ud fra et
retorisk perspektiv

”Det, jeg ser, er, at du kommer
ind og skaber en god stemning
ved at spørge til, hvordan eleverne har det. Men så får du ikke
skabt ro, og eleverne hører ikke
efter, når du fortæller, hvad der
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ſ Mange vejledere undgår emnet, fordi de oplever, at kandidater opfatter det som en
kritik af deres personlighed,
når talen falder på den måde,
som vedkommende kommunikerer på.
ſ Mange kandidater oplever til
gengæld, at deres vejledere
ikke har et fagligt sprog til at
tale om hans/hendes kommu-
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skal ske …” Citatet her er et eksempel på, hvordan en vejleders
feedback på kandidatens lærerrolle rent sprogligt kan komme
til udtryk. Og selvom vejlederen
gør sig umage med at være konkret, så kan det være en udfordring at adskille lærerrolle og
personlighed, fordi det ligger i
lærergerningen, at man inddrager sig selv i arbejdet.
Undervisningsministeriet lægger i sin bekendtgørelse op til,
at både vejledningen og den endelige udtalelse bør forholde sig
til kandidatens evne til at udfylde lærerrollen. Jeg vil derfor
præsentere det retoriske personabegreb som et forslag til, hvordan man med et retorisk begreb
kan analysere og beskrive lærerrollen. Pointen vil være, at vejlederen med personabegrebet i
K§QGHQ EHGUH NDQ ƿ\WWH IRNXV
fra kandidatens personlighed til
kandidatens funktioner i undervisningsforløbet.
'H ƿHVWH NHQGHU SHUVRQDEHgrebet fra psykologien, men her

tager vi udgangspunkt i den
amerikanske forsker Roger D.
Cherry, der i sin artikel ”Ethos
versus Persona” griber fat i det
antikke udtryk for ”maske” og
bruger det til at skabe en skelnen
mellem modtagernes opfattelse
af afsenderen (ethos) og afsenders forsøg på at italesætte sig
selv over for modtagerne (persona). En af pointerne i Cherrys
artikel er, at afsenderen har mulighed for sprogligt at sætte sig
selv i scene i forhold til den funktion, som man udfylder i en given sammenhæng. For eksempel
slår det mig ofte, hvor markant
et skift der sker i ordforråd, sætningskonstruktioner og intonation, når en lærer bevæger sig
fra en samtale på lærerværelset
til at tage ordet i klasselokalet.
Det er et konkret eksempel på,
hvordan et personaskift fra kollega til underviser materialiserer
sig rent sprogligt. Men ligesom
der sker et personaskift, når man
ƿ\WWHU VLJ IUD NROOHJD WLO O¨UHU
rollen, så sker der også indtil

ƿHUH SHUVRQDVNLIW L OºEHW DI XQdervisningen.

Lærerrollen består af
ƿHUHSHUVRQDHU

I foråret var jeg ude at opleve en
dansklærer gennemgå 1. akt af
Ludvig Holbergs ”Jeppe på Bjerget” i løbet af en 50-minutters
lektion. Undervisningen forløb
nogenlunde således:
ſ … Først hilser læreren på eleverne og hører, hvordan det
går rent privat.
ſ … Så sætter læreren rammerne
for, hvad der skal ske i lektionen, og hvad målet er.
ſ … Så introducerer læreren emnet/temaet.

ſ … Så sætter
læreren en øvelse i
gang, hvor eleverne arbejder
i små grupper.
ſ Til sidst slutter læreren af
med en plenumdiskussion.
På mange måder et klassisk undervisningsforløb, som det foregår mange steder. Men hvis man
kigger på forløbet med personabrillerne på, så opdager man,
at selv når man gennemfører sin
undervisning forholdsvis tradiWLRQHOWV§HUGHUƿHUHIXQNWLRQHU
LVSLOS§VDPPHWLG*UDƾVNNDQ
man illustrere de forskellige
funktionsskift på følgende
måde:

LÆREREN
VÆRTEN
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Modellen illustrerer, at lærerrollen er meget kompleks, og at
”læreren” i virkeligheden består
DIƿHUHSHUVRQDHUGHUKYHULV¨U
er udtryk for en funktion, der
har hvert sit formål i undervisningen. I det her tilfælde en
”vært”, hvor formålet er at møde
eleverne og skabe en god stemQLQJ (Q ŻOHGHUŻ GHU GHƾQHUHU
rammerne og målet med lektionen. En ”ekspert”, der præsenterer emnet. En ”facilitator”, der
sætter en øvelse i gang. En ”ord-

LEDEREN

EKSPERTEN
E

styrer”, der giver ordet til eleverne og styrer en diskussion.
Med personabegrebet i hånden kan vejlederen og kandidaten analysere og beskrive de
forskellige funktioner i undervisningen og for eksempel diskutere:
ſ Hvilke personaer kan kandidaten sætte i spil i det konkrete undervisningsforløb?
ſ Lykkes det for kandidaten at
iscenesætte personaerne rent
sprogligt?

FACILITATOR

ſ Lykkes de forskellige personaer med deres formål i forhold til deres funktion i forløbet?
Fordelen ved at arbejde med personabegrebet er, at vejleder og
kandidat opbygger et fælles fagligt sprog til at diskutere de kommunikative aspekter af undervisningen. Rent sprogligt kunne
tilbagemeldingen fra øverst i
afsnittet nu lyde: ”Du skaber en
god stemning i starten, men når

ORDSTYRER
du skifter fra vært til leder, så
følger den kammeratlige tone
med. Hvordan kan du rent sprogligt markere, at det nu er dig,
der tager styring?”
Forskellen er, at vejlederen nu
betoner det konkrete skift mellem to personaer og på den måde
fokuserer på de konkrete funktioner. Fordelen er, at kandidaten bedre kan eksternalisere
feedbacken. Det er ikke ham som
SHUVRQGHULNNHNDQƾQGHXGDI
at skabe ro i klassen. Det er sna-

rere noget ”undervisningsteknisk”, der er galt, og som man
kan løse ved for eksempel at
arbejde med sin sproglige iscenesættelse. Samtidig giver personabegrebet også vejlederen
mulighed for at sætte en nuanFHUHWUHƿHNVLRQRYHUO¨UHUUROOHQ
i gang hos kandidaten ved at
stille spørgsmål til kandidaten
inden en undervisningsgang, for
eksempel:
ſ Hvilke personaer er i spil i undervisningen?
ſ Hvad er personaernes funktion i undervisningen?
ſ Hvordan kan man rent sprogligt markere et funktionsskift?
Det siger sig selv, at de konkrete
personaer, der er på spil i undervisningen, ændrer sig, alt
efter hvilke pædagogiske og didaktiske metoder kandidaten gør
brug af. Pointen er ikke, at der
ƾQGHV HQ IDFLWOLVWH RYHU KYLONH
personatyper der er i spil. Men
at personabegrebet giver muligKHGIRUHQNYDOLƾFHUHWGLDORJRP
kandidatens kommunikation i
klasserummet og en teoretisk
EDVHUHWUHƿHNVLRQRYHUNDQGLGDtens lærerrolle.

til at få en øget indsigt i de
mundtlige udtryks betydning for
den konkrete undervisningssituation.”
Kindebergs pointer er interessante i forhold til vejledningssituationen, fordi hun betoner
det aspekt af undervisningen,
som har at gøre med, hvordan
kandidaten etablerer og udvikler
relationen til eleverne i klassen.
Søren Lindgreen, der underviser
i samfundsfag i København, udtrykker det meget præcist, når
han fortæller: ”I starten så jeg
mig selv som en ekspert, der
skulle lære eleverne noget om
samfundsfag. Men i dag ser jeg
mig i høj grad også som klassens
sociale fyrtårn!” Søren Lindgreen beskriver her den praktiske erfaring, som mange kandidater gør sig, at det ikke er nok
at være fagligt dygtig. For at nå
igennem med sin undervisning
skal man også kunne opbygge
en relation til sine elever. En relation, som i høj grad kommer
til udtryk ved den måde, man
kommunikerer på, fordi den
mundtlige aktivitet er den handling, som fylder mest i undervisningen.

Hvad kan retorik, som
didaktik ikke kan?

Kandidaten er klassens
sociale fyrtårn

Lars Ulriksen, Susanne Murning
og Aase B. Ebbensgaard er i deres bog, ”Når gymnasiet er en
fremmed verden”, også inde på
relationens betydning for, om
eleverne lærer eller ej. Deres
forskning viser, at de gymnasiefremmede elevers opfattelse af
lærerens person smitter direkte
af på deres opfattelse af faget.
Har de en lærer, som inspirerer
dem i matematik, syntes de, at
matematik er interessant. Får de
omvendt en lærer året efter, der
ikke formår at motivere dem, så
mister de ofte også interessen.
Ligeledes henviser den amerikanske retorikforsker James C.
McCroskey til undersøgelser, der
viser, at studerende, der vurderer deres lærere højt i forhold til
imødekommenhed og omsorg,

De gymnasiefremmede elevers
opfattelse af
lærerens person
smitter direkte
af på deres opfattelse af faget.

turde bevæge sig ud af det faglige elfenbenstårn. Som nye undervisere føler mange kandidater
sig mest trygge ved deres faglighed. Men som Søren Lindgreen
beskriver, så er man som lærer
mere end ”ekspert”. Man er også
et ”socialt fyrtårn”, som eleverne
orienterer sig i forhold til.
De følelsesmæssige og kommunikative aspekter ved undervisningen er tæt knyttet til hinanden. Det er derfor, at det
retoriske begrebsapparat er så
velegnet til at beskrive og analysere de faktorer, der er i spil i
forhold til lærerrollen, kommunikationen i klasselokalet og den
faglige formidling. I efteråret
2011 sætter vejlederuddannelsen på Syddansk Universitet spot
på emnet ved at udbyde et kursus i pædagogisk retorik, fordi
man tror på, at det styrker vejledningen generelt, hvis vejlederen har et teoretisk baseret
sprog, der beskriver kandidatens
mundtlige kommunikation. På
den måde undgår man, at kandidaten blokerer følelsesmæssigt. Og samtidig oplever kandidaten, at vejlederen har et
begrebsapparat at diskutere den
personlige kommunikation ud
fra, og tager dermed også vejledningen mere seriøst.

Indlæg til KRONIK
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Kronik.
De skal maks. indeholde 14.000 enheder inkl. mellemrum.
Send dit indlæg til redaktionen på gymnasieskolen@gl.org
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Lærerens mest almindelige
handling er at tale. Det er den
mundtlige aktivitet mellem lærer
og elever, der er den primære
kilde til formidling af viden,
præsentation af øvelser, opbygning af sociale relationer og så
videre. Men ifølge den svenske
lektor i pædagogik og retorik
Tina Kindeberg har didaktisk
forskning ikke fokus på, hvem
der underviser, og de følelser,
der opstår i den mundtlige relation mellem lærer og elever. Kindeberg mener, at i modsætning
til didaktik så har retorik et teoretisk sprog, der sætter ord på
den relation, der opstår mellem
lærer og elever, når vi kommunikerer mundtligt: ”Kundskaber
i pædagogisk retorik bidrager til
at lærere kan udvikle et sprog

generelt klarer sig bedre i test
og eksamener end de studerende, der vurderer deres lærere
lavt på de to personlige egenskaber. Hans pointe er, at det
relationelle aspekt ved undervisningen ikke kun har betydning for, hvordan lærer og elever
har det med hinanden. Det har
RJV§HQGLUHNWHHƽHNWS§HOHYHUnes evne til at lære!
For retorikken er der ikke noget nyt i, at den mundtlige kommunikation og relationen til tilhørerne nærmest er to sider af
samme sag. Allerede Aristoteles
pointerer i sin lærebog om retorik små 350 år før Kristus, at når
alt kommer til alt, er det vores
opfattelse af taleren, der afgør,
RPYLƾQGHUKDPRYHUEHYLVHQGH
eller ej. En vigtig pointe ved den
retoriske tilgang til undervisning
er, at når du formidler din viden,
sætter en øvelse i gang eller styrer en diskussion, så er det en
mundtlig aktivitet. Og de følelser
og relationer, der opstår i rummet, er lige så væsentlige for,
om undervisningen lykkes, som
de pædagogiske og didaktiske
metoder, du gør brug af.
Tina Kindeberg fremhæver i
sin bog, at man i undervisningssammenhænge har en tendens
til at underkende, at den mundtlige kommunikation fremkalder
følelser hos både læreren og eleverne. Hun skriver et sted, at
”Lærernes mangel på viden om
sprogets følelsespåvirkende
aspekter har resulteret i, at
mange føler sig usikre i rollen
son talere/undervisere trods en
solid viden om emnet”. Kindeberg slår her ned på noget, som
mange vejledere sikkert kan
nikke genkendende til. Nemlig,
at en af udfordringerne for pædagogikumkandidaterne er at
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HVOR BEVÆGER DIT FAG
SIG HEN?
Aarhus Universitet inviterer dig til at deltage i en inspirerende dag inden for dit
fagområde. Gymnasielærerdagene giver dig mulighed for at
>
>
>
>

netværke med kollegaer fra hele landet
tanke ny energi og faglig inspiration til din undervisning
møde gamle studiekammerater
blive klogere på aktuelle tendenser og forskning inden for dit fagområde.

PROGRAM OG TILMELDING

%FIVNBOJTUJTLFVEEBOOFMTFSCZEFSQÞSFGPSTLFMMJHFBSSBOHFNFOUFS
Sæt et kryds i kalenderen ud for en af de følgende datoer:
>
>
>
>

13. januar:
20. januar:
27. januar:
27. januar:

lærere i de kunstneriske fag (billedkunst, design, drama, mediefag og musik)
lærere i sprogfag (engelsk, fransk, italiensk, klassiske sprog, spansk og tysk)
M¦SFSFJŻMPTPŻ IJTUPSJFPHSFMJHJPO
dansklærere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

%FUFSHSBUJTBUEFMUBHFJFOHZNOBTJFMSFSEBH7JCZEFSQGSPLPTU LBžFPHBGTMVUOJOHTWJTMJEUMLLFSUBUHIKFNQ
Detaljeret program kan læses på: www.au.dk/arts/gymnasielaererdage
Tilmelding senest d. 20. december 2011 (på ovenstående hjemmeside)
Eventuelle spørgsmål kan mailes til gymdag@hum.au.dk
Aarhus Universitet holder også gymnasielærerdage inden for andre fagområder.
Læs mere på www.au.dk/gymnasielaererdage/
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Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og
11.000 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i
2011 udgør 5,9 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

DISKUSSION
Formandsskift og
ulovlig aftale
I Gymnasieskolen nummer 12/2011 kritiserede jeg de
uanstændigt høje og stigende lønninger (1 million
kroner i gennemsnit) til de ansatte i MP Pension, samtidig med at pensionsudbetalingerne er faldende.
Den daværende formand for MP Pension, Sigrid
Jørgensen, forsvarede de høje lønninger. Nu viser det
sig (Jyllands-Posten 3/11), at Sigrid Jørgensen er blevet
væltet som formand, fordi hun har indgået en ulovlig
aftale om en 1,4 millioner kroner stor bonus til en
tidligere direktør. Hun sidder dog stadig i i bestyrelsen
for MP Pension og også i GL’s bestyrelse, hvor hun
stiller op til det kommende valg for Liste 2. Hun burde
trække sig fra begge bestyrelser.
Men hvorfor har hverken Gymnasieskolen eller MP
Pension redegjort for formandsskiftet og dets årsager?
Niels Lund
Pensioneret lektor fra Haslev Gymnasium

SVAR TIL NIELS LUND
Jeg vil gerne slå fast, at Jyllands-Posten ikke har afsløret faktuelle forhold, vi ikke allerede havde oplyst vores
medlemmer om på hjemmesiden. Det skete tilmed 28.
september, mere end en måned inden den omtalte
artikel, da vi blev klar over, at der var uenighed om
GHOHDIMXUDHQPHOOHPWRVWRUHDQHUNHQGWHDGYRNDWƾUmaer. Her bragte vi en nyhed under overskriften Pensionskasser til Finanstilsyn om direktørløn: Hvordan
fortolker vi ny lov? Jyllands-Posten var bekendt med
dette forhold, men det er nævnt i en bisætning i artiklen. Det er i vores optik en bevidst forkert og karikeret
fremstilling af pensionskassen, da vi netop har taget
medlemmerne meget alvorligt også i denne sag.
Der er tavshedspligt omkring arbejdet i bestyrelseslokalet, og det er strafbart at overtræde denne tavshedspligt. Konstitueringen i bestyrelsen er underlagt
de demokratiske spilleregler, som generalforsamlingen
har vedtaget, og det må vi alle acceptere – både i og
uden for bestyrelsen. Formanden trak sig fra posten,
og der blev valgt en ny næstformand. Mere er der ikke
at sige om den sag.
Vi afventer nu Finanstilsynets afgørelse, og vi informerer naturligvis medlemmerne igen, når afgørelsen
foreligger.
Arne Grønborg Johansen
Formand for bestyrelsen i MP Pension

SVAR TIL NIELS LUND
Selvom dit spørgsmål ikke direkte er rettet til GL, vil jeg godt for
god ordens skyld forklare og præcisere GL’s relationer til MP.
GL’s politik er, at MP Pension skal drives professionelt. GL’s
medlemmer har deres pension i MP, og medlemmerne skal have
den bedst mulige pension ud af MP. Det betyder, at MP skal
GULYHVIRUUHWQLQJVP¨VVLJWHƽHNWLYW03VNDOOHYHUHGHEHGVW
mulige afkast inden for de vedtagne etiske retningslinjer.
GL har ligesom Psykologforeningen og Magisterforeningen
udpeget en repræsentant til at sidde i MP’s bestyrelse. GL’s
repræsentant i MP’s bestyrelse er medlem af GL’s hovedbestyrelse, og det er alene GL’s repræsentant i MP’s bestyrelse, der
repræsenterer GL, og som har et GL-mandat. GL’s repræsentant
har generelt en kritisk tilgang og har blandt andet arbejdet for
at holde omkostningsniveauet nede.
MP har skiftet formand 28. september efter en turbulent
periode (se www.mppension.dk).
Den afgåede formand, Sigrid Jørgensen, som trak sig, er
medlem af GL’s hovedbestyrelse, men er valgt af MP’s medlemmer. Sigrid Jørgensen har således ikke repræsenteret GL, men
medlemmerne direkte. Det betyder, at hun ikke har siddet med
et GL-mandat. Det er alene GL’s repræsentant, som er bindeled
mellem GL og MP.
Jyllands-Postens artikler 3. november 2011 havde overskrifterne: Hemmelig bonus til pensionsdirektør og Pensionsskandale tørret af på vagthund.
Baggrunden for artiklerne var, at en midlertidig direktør i
Unipension1 har lavet en aftale om en bonus, som Finanstilsynet
nu undersøger. Som artiklerne i JP antyder, er der en del, der er
tavshedsbelagt i forbindelse med pensionskassers virke. Derfor
afventer vi som alle andre Finanstilsynets redegørelse, men som
artiklerne også fortæller, er det de tre formænd i de respektive
pensionskasser i Unipension, som i fællesskab har underskrevet
aftalen. Der er tale om en yderst vanskelig konstruktion med tre
pensionskasser, der dels har særskilte vedtægter, og dels en
række fælles retningslinjer, når kasserne skal agere sammen.
Når en pensionskasse ikke må stå uden direktør – det var
derfor, pensionskassen ansatte en midlertidig direktør – er det,
fordi der skal være en ansvarlig for det juridiske. Bestyrelsen i
MP er delvist medlemsvalgt og delvist udpeget af organisationerne. Det er altså en politisk bestyrelse, som alt andet lige ikke
kan forventes at have kendskab til alle juridiske forhold. Derfor
har direktøren en helt særlig opgave i at sikre, at formalia overholdes.
Det er således GL’s vurdering, at den midlertidige direktør,
som jo har lang erfaring fra en direktørstilling i pensionsbranchen, har ansvaret for at sikre, at alle regler overholdes – især
når det gælder hans egne forhold.
Når det er sagt, skal der ikke herske tvivl om, at GL klart tager
og i MP’s bestyrelse har taget afstand fra de omtalte forhold.
GL’s repræsentant i MP’s bestyrelse arbejder for, at den omtalte
bonus ikke kommer til udbetaling til den afgåede midlertidige
direktør.

1

MP har sammen med Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for
Jordbrugsakademikere & Dyrlæger dannet Unipension for at spare administrationsomkostninger.
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DISKUSSION
Social slagside ved eksamen
Kære Christine Antorini!
Jeg vil håbe, at eftersynet af gymnasiereformen også kommer
til at omfatte de nye eksamensformer.
I et forsøg på at få afklaret, hvad der er snyd ved mundtlig
eksamen med 24 timers forberedelse, henvendte jeg mig i foråret
til ministeriet. Må en eksaminand få hjælp af forældre eller for
HNVHPSHOHQRQNHOGHUHUSURIHVVRU"-HJƾNJHQQHPPLQUHNWRU
det svar, at: ”I en 24-timers prøve er alle hjælpemidler og alle
former for kommunikation tilladt i de 24 timer,” og ” Hvis en elev
vil hyre en gymnasielærer til 24 timers manuduktion, er det ikke
forbudt.”
Men: Hvis nogle kan (og altså også må) få hjælp, bør skolen så
ikke sikre, at alle kan få den samme hjælp? – og må den det? Jeg
ƾNIºOJHQGHVYDU
Reglerne ”indebærer, at læreren ikke yder vejledning ved prøven, og det er desuden forudsat, at institutionen ikke yder vejledning, når prøven er begyndt” – det vil sige i de 24 timers forberedelsestid.
-HJWDJHUGHQOLJHHQJDQJWLO(OHYHUQHP§JHUQHVNDƽHVLJDO
den hjælp, som de har netværk og råd til, men det er udtrykkeligt
forbudt for skolen at søge at kompensere for den deraf følgende
sociale ulighed!
Kan en socialdemokratisk undervisningsminister leve med det?
Jeg kunne, som man ser, med god samvittighed svare ja, da et

familiemedlem bad om hjælp til sit håbefulde afkom, der ikke
havde gået i 3.g, men alligevel havde indstillet sig som selvstuGHUHQGH WLO VWXGHQWHUHNVDPHQ 0LW IDJ HU KLVWRULH RJ MHJ ƾN
opgivelserne og eksamensspørgsmålet sendt. Jeg havde tre telefonsamtaler med studenten in spe. Først sikrede jeg mig, at hun
kunne referere teksterne præcist med citater, og jeg foreslog en
relevant historisk problemstilling. I næste samtale gennemgik vi,
KYDGKYHUHQNHOWWHNVWNXQQHVLJHRPSUREOHPVWLOOLQJHQRJƾN
VW\US§NLOGHNULWLNNHQ7LOVLGVWƾNKXQHQŻVHOYYDOJWŻNLOGHRJ
besked om, hvad den kunne bruges til. Endelig udpegede jeg i
opgivelserne, hvilke 5-6 emner eksaminator formentlig ville
stille spørgsmål i. Så kunne hun koncentrere sig om dem.
+XQƾN
På den baggrund håber jeg, at du som minister vil sætte gang
i den for længst besluttede evaluering af de nye eksamensformer.
Jeg bidrager gerne ved at stå til rådighed i forberedelsestiden
for et antal tilfældigt udvalgte elever, der skal op i historie.
Min påstand er, at min hjælp vil gøre en mærkbar forskel. Så
kan vi omsider få afprøvet den ofte fremførte påstand, at lærer og
censor udmærket kan gennemskue, hvad eleven har fået hjælp
til, og give en karakter, der afspejler elevens egne kompetencer.
Thorkil Jacobsen
Midtfyns Gymnasium

Grønlands Selvstyre

Læs mere på www.nanoq.gl
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Undervisningsministeriets
urealistiske krav

Når it er religion
og ikke værktøj

Jeg har tidligere undret mig over, hvorledes man kan være
fagkonsulent på deltid i mere end ét fag. For mig er en
fagkonsulent fagets konsulent, hverken mere eller mindre!
Jeg undrer mig særligt, når jeg læser Undervisningsministeriets (UVM) urealistiske krav til de deltidsansatte fagkonsulenter. Al tale om høj faglighed må i hvert fald forstumme, når man som fagkonsulent skal dække helt op til
8 forskellige fag.
Men lad mig begynde med kravene til en fagkonsulent
jævnfør uvm.dk. Hans arbejde, dels i ministeriet – typisk
2-3 dage – dels på skolen, består i:
– at holde sig ajour med og formidle viden om uddannelsernes status, niveau og udviklingen,
– at varetage kontakten mellem ministeriet og interessenterne på uddannelsesområdet,
– at følge og medvirke til styring af fagenes udvikling og
indhold samt undervisningens tilrettelæggelse og kvalitet,
– at indgå i samarbejde om løsning af opgaver af mere
generel karakter – også på tværs af de enkelte uddannelser,
– implementering af ministeriets retningslinjer og lovændringer,
– faglig og pædagogisk kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, herunder tilsyn med undervisning og prøver,
– gennemførelse af prøver,
– rådgivning og vejledning inden for fagene, herunder
udarbejdelse af undervisningsplaner og evaluering,
– ministerbetjening.
Der kræves naturligvis også ”et solidt fagligt og pædagogisk
fundament samt et indgående kendskab til og aktuel undervisningserfaring inden for sit fagområde”.
Hvordan kan man som fagkonsulent nå at undervise,
hvis man for eksempel har ansvaret for 2-3 fag eller mere
(a 2-3 dage jævnfør UVM’s hjemmeside)?
Hvad er fagligt forsvarligt?
Rekorden er som sagt otte fag til én fagkonsulent, hvoraf
de fem er sprogfag (arabisk, japansk, kinesisk, russisk,
tyrkisk)!
Man kunne få den tanke, at UVM’s manglende vilje til at
styrke fremmedsprogene også hang sammen med de usædvanligt få fagkonsulenter inden for sprog: Kun fem fagkonsulenter til 13 fremmedsprog! Tænk, hvis man på samme
måde havde én fagkonsulent til alle de naturvidenskabelige fag! Hvad ville der så ske?
-HJYLOIRUHVO§DW890HQWHQDIVNDƽHUEHJUHEHWIDJNRQsulent eller indfører supplerende begreber som fagenes
administrative personale eller administrative fagassistenter til dem, der ikke er fagkonsulenter i deres hovedfag.
PS: Jeg forsvarer til trods for ovennævnte stadig – og har
hele tiden gjort det – et bedre og bredere udbud af fremmedsprog, hvor et udbud samtidig skal forpligte til holdoprettelse.

Mantraet om it som vejen frem er ikke forstummet blandt
de ældre beslutningstagere, der har set det som et nyt
anvendeligt og spændende værktøj – mange af dem havde
sikkert end ikke en Commodore 64 i tidernes morgen. De
faktiske forhold i undervisningsverdenen afvises blankt,
da man ikke synes at have den mindste smule indsigt i,
hvad der sker, når man giver en 16-årig gymnasieelev
VWUºPIULQHWDGJDQJVDPWHYHQWXHOHQVNROHƾQDQVLHUHWSF
til rådighed.
Ingen ønsker her at stå tilbage over for beslutningstagerne som værende reaktionær eller forringe kundegrundlaget, idet dyre taxameterkroner mistes, hvis institutionen
ikke lever op til kundens forventninger – her den spirende
gymnasieelev. Formanden for Rektorforeningen synes, at
gymnasielærerne bør opdrage eleverne i forhold til brug af
it. Mange har nok allerede gjort det uden held og opbakning.
Det er en svær opgave at opdrage 30, når end ikke far og
mor kunne gøre det med én, kunne jeg provokerende tilføje.
Nu vil man uden tvivl beskylde mig for at modsætte mig
anvendelsen af it i undervisningen. Dette er dog langtfra
tilfældet; muligheder er der jo i en række fag. Ej heller ønsker
jeg en ”sort skole”, men en skole, hvor elever og forældre
respekterer, at læreren nok ved bedre, når det handler om
at slukke og lytte samt deltage aktivt i en undervisningssituation. Man kunne tilmed sagtens klandre mig for at
skrive, at læreren ved bedre, men der er vel en grund til, at
alle gymnasielærere oprindeligt er kandidater fra et universitet og yderligere har fulgt et forløb i pædagogik og
fagdidaktik.
Ikke alle fag har lige gavn af it. Det ved en del sproglærere, der eksempelvis forsøger at tilvejebringe en samtalesituation for at gøre det pågældende sprog anvendelsesorienteret. Situationen undergraves, når læreren taler til
bagsiden af en række skærme med passive elever bag – langt
fra situationen og faget i kontakt med far/mor på Facebook
eller blot i en musikvideo fra YouTube. Mon ikke også den
pågældende lærers psyke lider lidt under, at vedkommende
blot ignoreres og end ikke konfronteres på nogen måde?
Enhver lærer ønsker jo at formidle sit stof.
I naturvidenskab giver computeren mere mening, når der
arbejdes med modeller og beregninger af data, har jeg
erfaret. Her vil jeg ikke gøre mig klog, da det ikke er min
metier. Men problemet med at lytte og følge instrukser
ƾQGHVYHORJV§KHUYLOMHJIRUPRGH

INDLÆG TIL DISKUSSION
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Diskussion.
De skal maks. indeholde 2.500 enheder inkl. mellemrum.
Send dit indlæg til redaktionen senest mandag d. 28.
november kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org
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Sigrid Jørgensen
Medlem af GL’s hovedbestyrelse

Lars Schneidelbach Scheuer
*HƾRQ*\PQDVLXP
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Hus forbi, Allan Tarp!

Hvem snyder hvem?

Valget til den kommende hovedbestyrelse er i
gang, og en ny liste, Liste 4, stiller op med én
kandidat. I et læserbrev i Gymnasieskolen nummer 16 prøvede jeg på at lokke Allan Tarp frem på
banen og få ham til at diskutere, hvorvidt hans
pointer om det Humboldtske gymnasium er et
egnet grundlag for at stille op til en fagforenings
hovedbestyrelse. Tilsyneladende er Allan Tarp
ikke interesseret i en diskussion af dette spørgsmål. Men frem for bare at ignorere debatten citerer
han mig for en halv sætning, uden yderligere
kommentar. Det lover ikke godt for fremtidige
diskussioner med manden, når han tilsidesætter
de helt grundlæggende spilleregler for en politisk
debat. Forhold dig dog til modpartens synspunkter, når du vælger at referere til et indlæg! Jeg
NXQQHY¨UHIULVWHWWLODWWURDWƿHUH§UVPRQRORJHU
om den danske gymnasieskoles genvordigheder
har svækket din evne til at gå i dialog.
Du har nu fremlagt dit program, hvor du kræver
som overenskomstkrav, at karaktererne skal gives
som objektive gennemsnitskarakterer. Må jeg
endnu en gang minde dig om, at den slags uddannelsespolitiske krav ikke er genstand for overenskomstforhandlinger, og de er heller ikke en sag for
GL’s hovedbestyrelse. Det er ikke det mest presserende problem for GL-medlemmerne at erstatte
subjektive standpunktskarakterer med objektive
gennemsnitskarakterer – og slet ikke, når man
som du og jeg er ansat på et VUC, der som bekendt
ikke opererer med standpunktskarakterer!
Udfordringerne for en kommende hovedbestyUHOVHHUYHONHQGWH'HUHUƿHUHRJƿHUHHOHYHUL
klassen, forberedelsesfaktoren er under pres, på
PDQJHVNROHUNQLEHUGHWPHGUHHOPHGLQGƿ\GHOVH
for medarbejderne. Gymnasieskolens temanummer om stress ramte et helt centralt og væsentligt
emne, som de mange tilbagemeldinger fra ikke
mindst yngre kollegaer har vist. Godt for dig, at
du ikke personligt anser det for problematisk.
Du nævner som forbillede det nordamerikanske
highschool-system, hvor læreren underviser i sit
eget faglokale. Det skulle skabe en bedre kvalitet
i undervisningen. Stiller du så også forslag om, at
alle lærere skal undervise i 1.000 klokketimer om
året, som de seneste opgørelser fra Education at a
Glance viser for USA? I så fald vil jeg sige, at
Finansministeriet sikkert hilser dig velkommen
som medspiller ved forhandlingsbordet.
Da Jacob Haugaard stillede op til Folketinget,
syntes mange, at det var et forfriskende pust med
en person, der tog pis på det hele og reagerede på
den voksende politikerlede.
I GL har vi ikke brug for en ny Jacob Haugaard.
Læs de mange valgudtalelser, og træf dit valg – der
er mange gode kandidater at vælge imellem. Jeg
ser frem til et godt valg med høj deltagelse, og
personligt håber jeg på et stærkt mandat til Liste
3 og vores udmærkede formand.

Da jeg læste Kampen mod opgavebankerne (Gymnasieskolen nummer 18, 10.11.11), kom jeg til at tænke på, om ikke problemet kunne
løses med to simple midler: Vi lærere laver vores eget skriftlige
materiale, og samtlige fag bliver eksamensfag. Så ville vores elever
være tvunget til at arbejde lidt mere selvstændigt. Men det er måske
for reaktiv en tankegang …

Burkhard Sievers
VUC Sønderjylland

Maya Thisted
HFC Efterslægten

Lars Bjødstrup
Roskilde Tekniske Gymnasium

Snyd – diskussion
om andet end afmagt
Det var med stor interesse, at jeg læste temaet om snyd i Gymnasieskolen nummer 17. Efterhånden som temaet skred frem, blev jeg dog
VNXƽHWRYHUGHQHQVLGLJKHGLSUREOHPIUHPVWLOOLQJHQVRPHNVHPSHOvis den velovervejede, ressourcestærke og festglade student Kasper,
der indvier os i sine rationelle overvejelser om snyd, som når han
søndag aften bare ikke orker at skrive et notat i samfundsfag og
N\QGLJWƾQGHUHWEUXJEDUWSODJLDWSURGXNWS§QHWWHW'HWWHEDNNHVRS
af samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet, der
fremhæver de unges anløbne moral som et bærende element i snydeprocessen. Desuden er der interview med frustrerede lærere i
afmagt over det tiltagende snyd og dertil manglende sanktionsmuligheder.
Jeg endte med at tænke, at den lille statistik i øverste højre hjørne
på side 17 var det mest interessante indslag i temaet, selv om den i
øvrigt ikke inddrages. Følgende to udsagn står øverst i statistikken:
Ż-HJNXQQHLNNHƾQGHXGDIRSJDYHQRJNXQQHLNNHI§KM¨OSKMHPmefra” – 27 procent.
Ż-HJNXQQHLNNHƾQGHXGDIRSJDYHQŻŴSURFHQW
Altså 49 procent af tilbagemeldingerne fra snydende eleverne
handler om afmagt over for de stillede opgaver og er derfor slet ikke
i tråd med det elevperspektiv, der lægges frem i temaet, som dækker
11 procent af elevbesvarelserne. Denne elevafmagt adresseres slet
ikke i temaet, og årsagerne til snyd forbliver delvist skjulte og fremstilles altså som et generaliseret moralsk problem hos snyderne.
Denne tilgang til snyd tror jeg ikke, at vi bliver meget klogere af som
lærere. Tværtimod skaber perspektivet afstand og mistro lærer og
elev imellem og giver ikke anledning til en seriøs og solidarisk
problemløsning sammen med de elever, som det angår. Det fører ikke
til andet end øgede sanktioner, som jo så netop rammer de svage
elever, som snyder på baggrund af reel afmagt over for de stillede
opgaver. Jeg siger ikke, at der ikke er andre motiver til snyd, men
mener som nævnt ikke, at det udfoldede perspektiv er det væsentligste.
Problemet er i min optik ikke et spørgsmål om anløben moral, men
en mere kompleks problemstilling, som også handler om den stigende kompleksitet og akademisering af de gymnasiale uddannelser
og mødet med reelt fagligt svage elever. Her ser jeg, at lærerne bliver
væsentlige aktører i forsøget på at dæmme op for snyd. Det handler
altså i høj grad om måden, man får formidlet sine opgaver på, og
endnu vigtigere: processen omkring opgaveskrivningen, hvilke
muligheder for vejledning er tilgængelige? Lektiecaféer, gruppearbejdsmuligheder med mere. En diskussion om snyd bør derfor
omhandle andet end sanktioner. Det handler i lige så høj grad om
ƿHUHUHVVRXUFHUWLOO¨UHUQHRJHNVSOLFLWWHS¨GDJRJLVNHRYHUYHMHOVHU

NYE TITLER TIL DANSK
MINI-KANON

korte tekster af de 14 kanonforfattere
Mini-kanon giver med korte, repræsentative tekster af de 14 kanonforfattere et kronologisk overblik over litteraturens udvikling i de
forskellige litteraturhistoriske perioder.
Til hver tekst hører sproglige arbejdsopgaver, der trinvist fører
læseren igennem en analyse af teksten og frem til fortolkning og
perspektivering og til en praktisk opgave.
Der er gloser til teksterne, og sidst i bogen ﬁndes et mini-leksikon
med deﬁnitioner af de anvendte faglige begreber.
Mette Bentzen og Hanne Thygesen | Bog 112 sider kr. 98,- | eBog 112 sider kr. 24,50 |
Udkommer december 2011

SPROG OG SKRIFTLIGHED
En tværfaglig bog, der kombinerer det sproglige med det skriftlige
– og som har fokus på den praktiske skrivning i de forskellige fag.
Det meste af bogens indhold hører naturligt hjemme i danskfaget,
men der er også stof til engelsk, teknologi, samfundsfag og de
naturvidenskabelige fag.
Kenneth Cilleborg Hansen, Jannie Østergaard Lund, Peder Meyhoff, Anette Nielsen og Kim
Storgaard | Bog 144 sider kr. 124,- | eBog 144 sider kr. 31,- | Udkommer som iBog primo 2012

DEN NY SKRIFTLIGHED
skriv i alle fag

Med godt 100 skriveøvelser kan Den ny skriftlighed bruges direkte
i undervisningen, ved lektiecafeer og på skrivedage. Øvelserne
er konkrete værktøjer til at praktisere ny skriftlighed på tværs af
alle fag. Bogen opfordrer til at åbne for skriftlighed som en del af
læringsprocessen og til at skrive på forskellige måder og niveauer for
at blive bedre til både at skrive og til at skrive fagligt.

DEN NY
SKRIFTLIGHED
skriv i alle fag

Bogens øvelser lægger op til en progression, hvor eleverne gradvist
skal udvikle deres kompetence til at producere skrivehandlinger ved
at skrive inden for forskellige mindre dele af fagenes skriftlighed.
Mette Jørgensen og Ole Schou Hansen | Bog 156 sider kr. 148,- | v/køb af 100 stk. på
samme ordre kr. 124,- /stk. | eBog 156 sider kr. 37,- | Udkommer januar 2012

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

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

Mette Jørgensen
Ole Schou Hansen

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.
IFPR/GL-E-kurset Strategisk ledelse, kommunikation og personalerelationer NYHED målrettet alle med ledelses- og personaleansvar samt ansatte, der ønsker at vide mere om emnerne strategi
og personaleledelse i gymnasiesammenhæng.
Kursusdage: 1.-2. marts 2012, internat, Vejle – tilmeldingsfrist
13.1.2012.
Info/tilmelding på hjemmesiden under Skoleorg./Ledelse.
GL-E-kurset Eksamensangst NYHED
Kursusdag: 29. marts 2012, Middelfart – tilmeldingsfrist 10.2.2012.
Info/tilmelding på hjemmesiden under Almen pædagogik.
IFPR/GL-E-kurset Studieretninger og fagligt samspil i stx
for undervisere i alle fag samt studieretningsteam på stx.
Kursusdag: 8. marts 2012, Høje-Taastrup, København – tilmeldingsfrist 20.1.2012.
Info/tilmelding på hjemmesiden under Fagligt samspil.
IFPR/GL-E kurset Tv nyhedens anatomi – for dansklærere.
Kursusdag: 19. januar 2012, Odense – tilmeldingsfrist 9.12.2011.
Info/tilmelding på hjemmesiden under Kurser i fag/Dansk.
IFPR/GL-E-kurset At gå naturfagligt SOLO – et kursus målrettet
undervisere i de naturvidenskabelige fag
Kursusdag: 7. februar 2012, Fredericia – tilmeldingsfrist
9.12.2011.
Info/tilmelding på hjemmesiden under Kurser i fag/Fysik
2 kurser målrettet samfundsfagslærere:
Sidste chance: Det populære kursus Anvendelse af regneark i
samfundsfag udbydes formentlig for sidste gang!
Kursusdag: 1. februar 2012, Høje-Taastrup, København – tilmelding senest 16.12.2011.
Info/tilmelding på hjemmesiden under Kurser i fag/Samfundsfag.
GL-E-kurset Avanceret Excel NYHED
Formål: At anvende Excel-regneark til at udarbejde pædagogiske
modeller til brug i undervisningen i samfundsfag i især økonomi.
Kursusdag: 7. marts 2012, Fredericia – tilmelding senest
27.1.2012.
Info/tilmelding på hjemmesiden under Kurser i fag/Samfundsfag.
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GL-medlemstilbud til en rigtig fordelagtig medlemspris, men alle
kan deltage!
Kollegialt samspil – et GL-E-kursus i samarbejde med Catalyzator.
Kursusdag: 31. januar 2012, Odense – tilmeldingsfrist 2.12.2011.
Info/tilmelding på hjemmesiden under Medlemstilbud.
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/

KURSER I FAGENE
Billedkunst & design
Generalforsamlingskursus: Brug byen
Tid og sted: 2.3.2012 Middelfart Gymnasium.
Tilmelding: Senest 1.2.2012 til på
bhutters@sol.dk
Pris: 250 inklusive middag på 1551 – 3719387187, mrk. general.
Formål: At anvende byen (sin egen fx) til indsigt i dels arkitekturog stilhistorie, dels byudvikling og -planlægning for på den måde
at give deltagerne ideer og inspiration til selv at arbejde med arkitektur og byudvikling med deres elever.
Målgruppe: Lærere i billedkunst og design.
Program:
  $QNRPVWNDƽH
10.00-12.00: Oplæg om arkitektur.
Sia Kirknæs (Gehl Arhitects): Byer for mennesker.
Pia Rost Rasmussen (DAC): Brug byen.
12.00-13.00: Frokost og pause.
13.00-14.00: Bodil Lütken (Middelfart Gymnasium): Brug byen,
Middelfart som eksempel.
14.00-15.30: Workshop.
16.00-18.00: Generalforsamling for GLB&D
19.00:
Middag og festligt samvær

GLB&D Midtjylland
Regionalkursus og -møde
Emne: Kuratering, udstillingsstrategier og samtidskunst
Program: Velkomst klokken 10.00 på ARoS.
10.15: Oplæg og rundvisning i Con Amore ved kurator
Rasmus Stenbakken.
12.00: Frokost i Art Cafe og regionalmøde med bl.a.
valg af regionalrepræsentanter.
13-14.30: De ni Rum, Olafur Eliasson og Art City – oplæg
og diskussion.
FD $IVOXWQLQJL$UW&DIHPHGNDƽH
Arbejdsform: Oplæg, rundvisning, diskussion og udveksling af
erfaringer og ideer.
Målgruppe: Undervisere i billedkunst på stx, hf og VUC, maksimum 25 deltagere.
Oplægsholder: Kurator Rasmus Stenbakken, ARoS.
Tilrettelæggere: Doris Hostrup, Annemarie Kastberg og Janne Yde.
Tid og sted: 14.12.11 kl.10.00-ca. 15.00, ARoS, ARoS Allé 2, 8000
Aarhus C.
Pris: 200 kr. for medlemmer med GLB&D-medlemskort eller ARoSårskort.
Tilmelding: Senest d. 5.12. 2011 til
jy@aasg.dk.

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 28. november kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

GLB&D Region Storkøbenhavn-Sjælland

Klassiske fag

Om formidling på Statens Museum for Kunst
Tid og sted: 12.1.2012 kl. 10.00-15.00 på SMK, 16.00-18.00 på
*HƾRQ
Tilmelding: Senest 8.1.2012.
Alf.Theilgaard@skole.kom.dk.
3ULVNURQHULQNOXVLYHIURNRVWS§*HƾRQLQGEHWDOHVS§NRQWR
1551-3719387187, mrk. sjælland.
Kontaktperson: Bernhardt Hutters,
bhutters@sol.dk.
Formål: At få et indblik i museers – her SMKs – formidlingspraksis
og undervisningsaktiviteter for herigennem at styrke samarbejdet
mellem museer og undervisere i billedkunst og design.
Målgruppe: Lærere i billedkunst og design.
Program:
10.00: Nana Bernhardt om museets formidling.
11.00: Museets nye formidlingspotentiale SMK digital ”Kunsthistorier”.
 .DƽHSDXVHIRUHJHQUHJQLQJ
12.30: Undervisningsmaterialer på stedet (samarbejde mellem
SMK og gymnasier).
 )URNRVWSDXVHS§*HƾRQ
14.30-15.15: Afslutning i museets samlinger.

Rom i oldtidskundskab
Tid og sted: Rom fra 15. april til 22. april 2012.
Tilmeldingsfrist: Senest onsdag den 1. februar 2012 til Margit Kiil
Jørgensen,
mj@silkeborg-gym.dk.
Pris: 6.000 kroner.
Prisen dækker kursusafgift og overnatning i enkeltværelse inkl.
morgenmad.
NB!! Deltagerne skal selv sørge for transport til og fra Rom.
Formål: Formålet er at inddrage Roms litteratur, arkitektur med
mere i oldtidskundskab og se, hvordan det romerske kan indgå i
de 5 søjler.
Målgruppe: Lærere i oldtidskundskab og de klassiske sprog.
Program: Bl.a. arkæologiske områder og museer, besøg på Det
danske Akademi i Rom med faglige oplæg og biblioteksbesøg for
at se på håndskrifter.
Se mere på www.klassikerforeningen.dk.

DANSK © 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

Dan Turèll

Adam Oehlenschläger

Thorkild Hansen

Haruki Murakami

Jørgen Leth

Peter Seeberg

Per Kirkeby

J.P. Jacobsen

Jens August Schade

Jules Verne

Ib Michael

Peer Hultberg

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

i læreplanen: roman, novelle,
digtsamling, sagprosa og
verdenslitteratur.
Læs mere om udgivelsen på
lru.dk.
Pris pr. stk. kr. 180,-.
Ved køb af 100 stk.:
Pris pr. stk. kr. 150,-.

Bogen bruger eksempler fra
alle de obligatoriske teksttyper

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.
Priser er ex. moms.
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Kortfattet litteraturhistorie på 188 sider, som henvender sig
til de første år på ungdomsuddannelserne.
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HISTORIE

MUSIK

Titel: Japan mellem øst og vest
Forfattere: Annette Skovsted Hansen og Lene Ipsen
Forlag: Systime
Pris: 174 kroner, 176 sider
Vurdering og anmeldelse: Sune Weile

Titel: Rebel & Remix – Rockens historie, 2. udgave
Forfatter: Per Reinholdt Nielsen
Forlag: Systime
Pris: 400 kroner, 448 sider
Vurdering og anmeldelse: Palle Andkjær Olsen

Japans selvopfattelse

Aldrig har der været så meget musik

Systime er efterhånden kendt for at sende bøger ud med stor
aktualitet. Det samme gælder denne udgivelse, som kom kort efter
atomreaktorkatastrofen i Japan. Bogen gennemgår landets historie fra 1600-tallet og frem til i dag. Hvert afsnit er suppleret med
HWƾQWXGYDOJDINLOGHUVRPXGG\EHULQGKROGHW'HUNXQQHPHG
fordel have været tilføjet arbejdsspørgsmål, særligt fordi det er et
emne, de færreste er hjemme i.
Det bedste ved bogen er dens billedmateriale. For det første er
det med til at illustrere en kultur, som eleverne sjældent møder.
For det andet, og endnu vigtigere er det, at de på fornem vis underbygger fremstillingen. Sjældent har jeg set så uddybende billedtekster, som hele tiden henviser til det afsnit, billedet skal illustrere. Særligt propagandamaterialet er meget anvendeligt i kildekritisk henseende.
Den historiske gennemgang er grundig, måske enkelte steder
for grundig, fordi det resulterer i lidt lange kapitler. Det vil således
være oplagt at arbejde med to eller tre kapitler i et forløb.
Til gengæld bør enhver elev præsenteres for bogens afsluttende
kapitel, som omhandler Japans historiebevidsthed. Kapitlet går i
dybden med Nanjing-massakren og illustrerer først og fremmest
for eleverne, hvor vigtig historien er for vores selvopfattelse. Men
den vigtigste pointe er, at det kun er historiefaget, der kan være
med til at pege på, hvordan denne betydning opstår, og dermed
også hvordan den kan ændres. Det er ganske enkelt fremragende.
.DSLWOHWYLONXQQHƾQGHDQYHQGHOVHIRUHNVHPSHOVRPLQWURGXNtion til historiefaget, fordi det viser dets kernekompetence med et
helt konkret eksempel.
Som helhed er bogen måske nok for ambitiøs i omfang, men til
JHQJ¨OGYLOƿHUHDINDSLWOHUQHNXQQHƾQGHDQYHQGHOVHLXQGHUYLVningen.

Per Reinholdt Nielsens rockhistorie er nu kommet i en stærkt
forøget udgave med tre nye kapitler om 2000’erne (70 sider i alt)
samt et kapitel om mediesituationen (udvidet fra 9 til 27 sider).
Her er altså tale om en hel del nyt stof, så der er god grund til at
DQVNDƽHERJHQWLOPXVLNVDPOLQJHQRJELEOLRWHNHW
Allerede i førsteudgaven var det største problem at tegne et
overskueligt billede af den aktuelle musikscene, men dengang var
RYHUVNULIWHUQHGRJHQGQXQRJHQOXQGHNODUHIRUGHƿHVWHO¨VHUH
Grunge, britpop, Gangsta rap.
Situationen på 00’ernes musikscene er imidlertid langt mere
uoverskuelig. Det myldrer med navne og genrer: grime, mashup,
posttechno, electroclash, dubstep, postpunkrevival, americana,
folktronia, men ingen af disse genrer eller retninger har formået
at blive bredt toneangivende, og rent musikalsk synes der heller
ikke at være tale om afgørende nybrud, men snarere om udvikling
og omfunktionering af eksisterende genrer.
Per Reinholdt søger at bringe orden i dette kaos ved at operere
med to hovedtendenser. Han taler om rockens historiebevidsthed
og rekonstruktion af fortiden og om mashup og genreblandinger.
Bogens nye kapitler rummer mange spændende iagttagelser
med hensyn til digitaliseringens konsekvenser, markedet og
ophavsretsproblemerne, ændringer i autenticitetsbegrebet og den
musikalske samtidighed af nyt og gammelt. I beskrivelsen af
musikken og de mange genrer lades man dog stadig lidt i stikken.
Den uindviede bliver næppe klogere af journalistiske karakteristikker som: ”Grime trak på hip hop fra USA, dancehall fra Jamaica
og den britiske klubscene i en spinkel og rå lyd med stive breakbeats, aggressiv rap og vredne synthmotiver, der mindede om
ringetoner”.

Nu udkommer Antikkens verden
25 % rabat til medlemmer af GL

Pressen skrev
O M M I D D EL AL DER E N S V E RD E N

Bliv klogere
på antikkens
verdensbillede,
tænkning, kunst
og religion

”En storslået publikation i forlagets
ambitiøse serie … Endnu et storværk i vanligt rigt udstyr og generøst format med 28 specialartikler
… Enestående flot.”
Georg Metz | Information
O M R E N Æ S S AN C EN S V E RD E N

”en stor, grundig og flot gennemillustreret bog … utrolig flot værk”
Mette Vinge | Politiken
O M R O M AN TI K K E N S V E RD E N

Pr. bog 375,- kr.
(normalpris 499,95 kr.)
Alle 6 bind samlet
kun 1.875,- kr.
(normalpris 2.500,- kr.)
Fri levering
Bøgerne bestilles
direkte på forlaget

Georg Metz | Information
O M M O D ER N I TETE N S V E RD E N

”Med Modernitetens verden er Aarhus
Universitetsforlag nået til fjerde
bind i sin smukke og kloge serie om
verdenshistoriens epoker.”
Søren Hindsholm | Kristeligt Dagblad
O M O PL Y S N I N GEN S VE RD E N

– opgiv venligst
medlemsnummer

Aarhus Universitetsforlag · 89 42 53 70 · unipress@au.dk · www.unipress.dk

”… en højst nuanceret og mangfoldig fremstilling … I denne store
flotte bog er megen indsigt givet”

a

”Bogen er et overflødighedshorn
af netop oplysning – velskrevet
og informationstæt … et stort
pragtværk”
Frederik Stjernfelt | Weekendavisen

Videreuddannelse...

Effektiv kompetenceudvikling og videreuddannelse starter med en åben, interesseret dialog.
Sammen afdækker vi behovet og optimerer mulighederne.

Ledelsesudvikling Diplomuddannelser Kurser Konferencer
Temadage Foredrag Konsulentbistand Udviklingsprojekter

Hvad har I behov for?
Gå ind på ucsyd.dk/videre og se, hvad vi foreslår som oplæg til en dialog om
jeres præcise behov.

University College Syddanmark
ucsyd.dk/videre

SE
UDDANNEL
PÅ NÆRT
HOLD
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RELIGION

SAMFUNDSFAG

Titel: Bhagavadgita
Forfatter: Erik R. Sand (oversætter) og
Esben Andreasen (indledning og efterskrift)
Forlag: Systime
Pris: 110 kroner, 51 sider
Vurdering og anmeldelse: Hans Jørgen B. Thomsen

Titel: Vi der bor i Danmark
Forfatter: Bent Jensen og Torben Tranæs
Forlag: Gyldendal
Pris: 169,95 kroner, 256 sider
Vurdering og anmeldelse: Benny Jacobsen

Det store skyldsspørgsmål

Levekår i Danmark

Hvad stiller mennesket op med sin skyld og følgerne deraf?
Det er et af de helt store spørgsmål inden for verdensreligionerne. Over for det transcendente, fuldkomne og uendelige er
mennesket, som det begrænsede og ufuldkomne væsen det er,
fanget i sin skyld.
Religionerne har forskellige løsninger på dette problem. Således
også inden for hinduismen, hvor guden Krishna i det store heltedigt
%KDJDYDGJLWD JLYHU NULJHUHQ $UMXQD ƿHUH IRUVODJ WLO KYRUGDQ
skylden og følgerne heraf kan overvindes, selvom han må kæmpe
mod sine venner og slægtninge. For kæmpe skal han som kriger.
Han må gøre sin pligt.
Den foreliggende bog, der giver et fyldigt uddrag af Bhagavadgita, hører således til cremen af religionshistoriske hovedværker.
Den er smukt oversat af Erik R. Sand. Heltedigtets kosmiske og
sublime billeder er overrumplende! Det var da også dette digt, R.
Oppenheimer greb til at citere fra, da han så paddehatteskyen af
den første atomprøvesprængning. Esben Andreasen giver i indledningen en klar oversigt over de forskellige frelseveje i hinduLVPHQRJKDQKDURPK\JJHOLJWQRWLƾFHUHWWHNVWHQ
I det perspektivrige efterskrift redegøres for Gitaens virkningshistorie både i Vestens kulturhistorie og inden for den nyere hinGXLVPH+HUHUWDOHRPHQ¨JWHSL]]DHƽHNWGDGHWHUJHQQHP
Vestens oversættelse af Gitaen, at den har fået afgørende betydning
både religiøst og politisk i nyere hinduisme i forbindelse med
kampen for Indiens selvstændighed.
Denne udgivelse er varmt anbefalet til hovedværkslæsning på
fagets B-niveau. Køb den!

Vi er vel ikke så få, der savner levekårsundersøgelserne fra det
hedengangne Socialforskningsinstitut (nu: SFI – Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd). Rockwool Fondens Forskningsenhed har nu udgivet et tilgængeligt overblik over danskernes
hverdag, baseret på forskningsresultater fra Rockwool Fonden,
VXSSOHUHWPHGGDWDIUDDQGUHRƽHQWOLJWWLOJ¨QJHOLJHNLOGHU
I 16 klassiske temaer berettes om status på levekår de senere år.
'HWHUWHPDHUVRPGHPRJUDƾEROLJIRUKROGHUKYHUYVXGYLNOLQJ
indkomstfordeling, arbejdsmarkedet, familien, uddannelse, velfærdsstaten, sort arbejde, borgerne og lovene, Danmarks udenrigshandel, socialt udsatte mennesker og sundhedstilstand. I
modsætning til de gamle levekårsundersøgelser og samfundsVWDWLVWLN HU DOOH WDEHOOHU RJ ƾJXUHU IRUNODUHW L WHNVWDIVQLW 'HW
kunne have været rart med lidt færre udlægninger af det statistiske materiale set i relation til en undervisningssituation, men
bogen er ikke primært skrevet til undervisningsbrug.
De bedste afsnit er – naturligt nok – de temaer, som har været
Rockwool Fondens egne forskningsområder: Familiens udvikling,
borgernes lovmoral, sort arbejde og sundhedsundersøgelserne.
Især kan man glæde sig over de statistikker, der viser udviklingen
over de seneste cirka 50 år, et perspektiv, der mangler i mange
dataopstillinger, hvor normen typisk er 5-10 års perspektiv.
Vi, der bor i Danmark vil næppe blive anvendt som lærebog,
PHQGHUHUPDQJHEUXJEDUHWDEHOOHURJƾJXUHUWLOEUXJLGHQGDJlige undervisning.

Læs anmeldelser på www.gymnasieskolen.dk
På gymnasieskolen.dk kan du læse de nyeste anmeldelser,
inden de bliver trykt i Gymnasieskolen
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10 skoler og 10 ildsjæle søges til skoledialogprojekt med Egypten
GL har fået bevilget 1,9 mio. kr. fra Frihedspuljen til et skoledialogprojekt mellem 10 danske og 15 egyptiske skoler fra nu og
frem til udgangen af 2013. I den periode skal vi gennemføre ﬁre
seminarer i Egypten for de egyptiske skolers lærere og et seminar i Danmark for én egypter fra hver skole. Temaerne for seminarerne skal danne afsæt for en fortsat – primært elektronisk
baseret – dialog mellem de danske og egyptiske skoler. Vi skal
bruge ti lærere, som skal medvirke med oplæg på ét af seminarerne i Egypten. De lærere, der udvælges, bør have deres skoles
støtte og opbakning til at engagere sig i skoledialogen ud over
den udvalgte lærers medvirken. Bevillingen dækker primært
udgiften til seminarerne i Egypten. De 10 danske lærere får ikke
honorar, men deres rejseomkostninger bliver dækket.

Hvert seminar holdes over et udvalgt tema, og de 10 lærere
blive udvalgt, så de tilsammen dækker en ekspertise med erfaring i de udvalgte temaer. Til gruppen søges også danske lærere,
der har erfaring fra regionen/kendskab til landets politiske og/
eller kulturelle situation samt om muligt kendskab til arabisk.
Se mere om temaerne for de fem seminarer og vilkårene for at
medvirke på www.gl.org/uddannelse/internationalt.
Interesserede lærere, der har deres skoles opbakning til at medvirke, bedes snarest kontakte Hans Laugesen i GL’s sekretariat
på laugesen@gl.org eller på 3329 0933 eller 3161 8676 (mobil).

REJSEANNONCER

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

OPLEVELSE
FORANDRING
SAMARBEJDE
NY VIDEN

- ALLE EUROPÆISKE BYER

www.grupperejsebureauet.dk – tlf.: 4494 6090

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.
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1.430
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Krakau 6 dg./3
nt. nt.
Warszawa
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fra kr.
1.125
fra kr.
1.250

Warszawa66dg./3
dg./3 nt.
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Budapest

fra kr.
1.125
fra kr.
1.315

Vi koncentrerer os om rejsens
planlægning og gennemførelse,

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

fra kr.
1.110
fra kr.
1.605

- så du kan koncentrere dig om
det faglige indhold

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

- det er os du kommer tilbage til…

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

1.850,pr. person

SPECIALIST I GRUPPEREJSER

Prag... fra 1.895
Krakow... fra 1.995
Paris... fra 2.195
Wien... fra 2.250

London... fra 2.295
Dublin... fra 2.295
Barcelona... fra 2.895
Firenze... fra 2.895

Istanbul... fra 2.895
Athen... fra 2.995
Rom... fra 3.150
Dubai... fra 5.195

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

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
SP

3ULVHUQHLQNOXGHUHUÀ\WURJQ WWHUPHGPRUJHQPDG HNVNOPRUJHQPDGL5RP
$OOHSULVHUEDVHUHWSnUHMVHLPDUWV
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TLF. 7020 9160 |

INFO@SBTOURS.DK | WWW.SBTOURS.DK
Kontakt Tina
46 91 02 49
UJBO!UFBNCFOOTDPN

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

Studierejser 2011

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

2.580,-

Tlf.: 7022 0535 - hol@kilroygroups.dk

STILLINGER

Udgivelse og deadline for de
næste numre

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

Go beyond sightseeing

Fx Barcelona, Berlin, Prag

UGE 11

Fx Rom, Barcelona, Malaga, Paris, Berlin, London

UGE 12

Fx Lissabon, Barcelona, Malaga, Paris,
Budapest, Istanbul, Edinburgh, London

UGE 13

Fx Rom, Istanbul, Firenze,
e, P
e,
Par
Paris,
a is, Budapest, London

Ring til Louise Fog, som er din
kontaktperson ved studierejser til bl.a. Tyrkiet & Italien.
Ring GRATIS 80 20 88 70.

Se alle rejsemål og priser på alfatravel.dk

Vicerektor søges
til Horsens Gymnasium
Horsens Gymnasium søger ny vicerektor, der sammen
med gymnasiets ledelsesteam og ansatte kan fortsætte udviklingen af gymnasiet og fastholde det som
et inspirerende og nyskabende læringssted med fokus
på elevernes faglige og personlige udvikling.
Om Horsens Gymnasium
Horsens Gymnasium er et sekssporsgymnasium på vej
mod det syvende spor. I øjeblikket har vi 500 elever og
60 dygtige medarbejdere, der sammen skaber et levende gymnasium med et stærkt undervisningsmiljø.
Gymnasiet har en lang tradition for pædagogisk og
faglig udvikling som basis for fornyelse af gymnasiets
dagligdag. Senest har vi arbejdet med projektet ”respekt for læring”, etableret talentklasser for elever fra
folkeskolen etc. Horsens Gymnasium har en bred vifte
af samarbejdsprojekter med lokale virksomheder, kulturinstitutioner, videregående uddannelser og andre
ungdomsuddannelser og ser sig selv som en åben
skole. Vi går gerne nye veje for at skabe gode forhold
for vores elever og medarbejdere.
Om dig
Hvis du ser dig selv som en kompetent og idérig leder,
der kan slå igennem i et uhøjtideligt undervisningsmiljø med fokus på kvalitet og udvikling, og hvis du
repræsenterer en dialogbaseret ledelsesstil, der med
udgangspunkt i respekt og inddragelse kan formidle
et resultatorienteret samarbejde mellem elever, ansatte og ledelse, så er jobbet som vicerektor måske
noget for dig.
Om opgaverne
Vicerektor indgår i gymnasiets ledelsesteam, og arbejdsopgaverne for vicerektor tager udgangspunkt i:
t QEBHPHJTL PSHBOJTBUPSJTLPHTUSBUFHJTLMFEFMTFPH
udvikling
t QFSTPOBMFBOTWBS IFSVOEFSNFEBSCFKEFSVEWJLMJOHTsamtaler
t LWBMJUFUTTJLSJOH
t GPSCFSFEFMTFPHVEBSCFKEFMTFBGUJNFPHGBHGPSEFling
t PQUBHFMTFBGFMFWFSPHFMFWFSOFTWBMHBGTUVEJFSFUninger og valgfag
t ÌSHBOHTMFEFMTF
t EFSFSVOEFSWJTOJOHTGPSQMJHUFMTFLOZUUFUUJMTUJMMJOHFO
som vicerektor.
Fordelingen af ledelsesopgaver vil blive lagt endeligt
fast i samarbejde med den nye vicerektor.
Hvis ovenstående tiltaler dig, kan du ﬁnde ﬂere oplysninger om stillingen på www.gymnasiejob.dk og
på www.horsensgym.dk, hvor du også ﬁnder ansøgningsfrist og kontaktoplysninger.
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Se oversigten over
ledige pladser på
smartphone.

Udkommer 24. november

UGE 10

19 Deadline: 14. november kl.14.00

-ring og hør nærmere

Udkommer 8.december

BESTIL
NU!
stadig ledige pladser til foråret

20 Deadline: 28. november kl.14.00
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ZĞŬƚŽƌƟůKĚƐŚĞƌƌĞĚƐ'ǇŵŶĂƐŝƵŵ
'ǇŵŶĂƐŝĞƚƐŶƵǀčƌĞŶĚĞƌĞŬƚŽƌŐĊƌƉĊƉĞŶƐŝŽŶǀĞĚĊƌƐƐŬŝŌĞƚ͕ŽŐĚĞƌĨŽƌƐŬĂůƐƟůůŝŶŐĞŶƐŽŵƌĞŬƚŽƌ
ǀĞĚKĚƐŚĞƌƌĞĚƐ'ǇŵŶĂƐŝƵŵŶǇďĞƐčƩĞƐŵĞĚƟůƚƌčĚĞůƐĞƉƌ͘ϭ͘ĨĞďƌƵĂƌĞůůĞƌƐŶĂƌĞƐƚĚĞƌĞŌĞƌ͘
KĚƐŚĞƌƌĞĚƐ'ǇŵŶĂƐŝƵŵůŝŐŐĞƌŝƐŶčƐŵŝĚƚŝĚĞƚŶĂƚƵƌƐŬƆŶŶĞKĚƐŚĞƌƌĞĚ͘ĞƌĞƌƚčƚƟůƐŬŽǀŽŐ
ƐƚƌĂŶĚ͕ŽŐĚĞƌĞƌŐŽĚĞŵƵůŝŐŚĞĚĞƌĨŽƌďƆƌŶĞƉĂƐŶŝŶŐŽŐƐŬŽůĞŐĂŶŐ͘/ďǇĞŶĞƌĚĞƌĞƚŵĞŐĞƚĂŬƟǀƚ
ŝĚƌčƚƐůŝǀ͕ŽŐĚĞƌĞƌŵĂŶŐĞŬƵůƚƵƌĞůůĞƟůďƵĚ͘
'ǇŵŶĂƐŝĞƚŚĂƌƉ͘ƚ͘ϭϱŐǇŵŶĂƐŝĞŬůĂƐƐĞƌƐĂŵƚƚŽϭϬ͘ŬůĂƐƐĞƌƐŽŵŝŶŽŐůĞĨĂŐƵŶĚĞƌǀŝƐĞƐĂĨ
ŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐůčƌĞƌĞ͘
^ŬŽůĞŶƐƉƌŽĮůʹŚǀĞŵĞƌǀŝ͍
ʹഩƚŵŝŶĚƌĞŐǇŵŶĂƐŝƵŵŚǀŽƌĞůĞǀĞƌŽŐŵĞĚĂƌďĞũĚĞƌĞĨƆůĞƌĞƚĞũĞƌƐŬĂďŽŐƐĂŵŵĞŶŚŽůĚ
ŽŵŬƌŝŶŐƐŬŽůĞŶ
ʹഩƚŐǇŵŶĂƐŝƵŵŵĞĚŐŽĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞƌƐŽŵǀŝŐĞƌŶĞǀŝůƵĚǀŝŬůĞŽŐǀŝĚĞƌĞĨƆƌĞ
ʹഩƚŐǇŵŶĂƐŝƵŵŵĞĚĞƚďƌĞĚƚƵĚďƵĚĂĨŬŽŵƉĞƚĞŶĐĞŐŝǀĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƌĞƚŶŝŶŐĞƌ
ʹഩƚŐǇŵŶĂƐŝƵŵƐŽŵůčŐŐĞƌǀčŐƚƉĊƵĚǀŝŬůŝŶŐĂĨĞůĞǀĞƌŶĞƐĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞĨĂŐůŝŐĞŽŐŬƌĞĂƟǀĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůĞƌ
ʹഩƚŐǇŵŶĂƐŝƵŵŵĞĚĞƚƆŶƐŬĞŽŵĂƚƉƌčŐĞůŽŬĂůƐĂŵĨƵŶĚĞƚŽŐƆŐĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƐŶŝǀĞĂƵĞƚ
ŶƐƆŐĞƌƐƉƌŽĮůʹŚǀĂĚƆŶƐŬĞƌǀŝ͍
ʹഩŶƐĂŵůĞŶĚĞůĞĚĞƌŵĞĚĞŶĊďĞŶŽŐƵŚƆũƟĚĞůŝŐůĞĚĞůƐĞƐƐƟů
ʹഩŶůǇƩĞŶĚĞŽŐƟůůŝĚƐĨƵůĚůĞĚĞƌ͕ƐŽŵŐŝǀĞƌŵĞĚĂƌďĞũĚĞƌŶĞŽƉďĂŬŶŝŶŐŽŐĨƌŝŚĞĚƟůĂƚǇĚĞĚĞƌĞƐ
bedste
ʹഩŶůĞĚĞƌĚĞƌ͗
ͻഩďĂŬŬĞƌŽƉŽŵŵĞĚĂƌďĞũĚĞƌŶĞƐĨĂŐůŝŐĞŽŐƉčĚĂŐŽŐŝƐŬĞƵĚǀŝŬůŝŶŐ
ͻഩƆŶƐŬĞƌŬĞŶĚƐŬĂďƟůĚĞŶĞŶŬĞůƚĞĞůĞǀŽŐŵĞĚĂƌďĞũĚĞƌ
ͻഩǀčŐƚĞƌĞƚŚƆũƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŶŝǀĞĂƵŽŐŚĂƌŐŽĚĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟǀĞŬŽŵƉĞƚĞŶĐĞƌ
ͻഩŚĂƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĨŽƌŵĂƌŬĞĚƐĨƆƌŝŶŐŝůŽŬĂůŵŝůũƆĞƚƐĂŵƚƐŬĂďĞůƐĞŶĂĨĂŬƟǀĞŶĞƚǀčƌŬ
ͻഩŚĂƌĞǀŶĞŽŐǀŝůũĞƟůĂƚƐĂŵĂƌďĞũĚĞŵĞĚƐŬŽůĞŶƐďĞƐƚǇƌĞůƐĞ͕ĚĞĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ
ŵĞĚĂƌďĞũĚĞƌŐƌƵƉƉĞƌŽŐĞůĞǀĞƌŶĞ
ͻഩŚĂƌŝŶĚƐŝŐƚŝůĞĚĞůƐĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶŽŐƆŬŽŶŽŵŝƐƚǇƌŝŶŐ
ͻഩƚĂŐĞƌŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐĨŽƌĂŶŬƌŝŶŐŝůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚĂůǀŽƌůŝŐƚ
zĚĞƌůŝŐĞƌĞŽƉůǇƐŶŝŶŐĞƌŽŵƐƟůůŝŶŐĞŶŬĂŶŝŶĚŚĞŶƚĞƐŚŽƐǀŝĐĞƌĞŬƚŽƌEŝĞůƐͲWĞƚĞƌŶĚĞƌƐƐŽŶ
;ƚůĨ͘ϮϬϵϱϵϱϰϯ͕ŶƉĂΛŽĚƐŚĞƌƌĞĚƐͲŐǇŵ͘ĚŬͿĞůůĞƌŬŽŶƐƚ͘ďĞƐƚǇƌĞůƐĞƐĨŽƌŵĂŶĚDŽƌƚĞŶůŽŵŚƆũ
;ƚůĨ͘ϰϲϳϰϮϮϴϱĞůů͘Ɖƌŝǀ͘ϰϲϰϵϵϯϮϭ͕ďůŽŵŚŽĞũΛƌƵĐ͘ĚŬͿ͘
^ŬŽůĞŶƐŶƵǀčƌĞŶĚĞƌĞŬƚŽƌŬƐĞů'ŽƚŚ;ƚůĨ͘ϱϵϲϱϬϬϯϯĞůů͘Ɖƌŝǀ͘ϱϵϲϱϮϳϯϯ͕
ĂŐΛŽĚƐŚĞƌƌĞĚƐŐǇŵ͘ĚŬͿƐƟůůĞƌƐŝŐŽŐƐĊŐĞƌŶĞƟůƌĊĚŝŐŚĞĚĨŽƌŽƉůǇƐŶŝŶŐĞƌŽŵƐŬŽůĞŶ͘
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ŶƐƆŐŶŝŶŐĞŶƐĞŶĚĞƐƟůƐŬŽůĞŶŵčƌŬĞƚΗZĞŬƚŽƌƐƟůůŝŶŐΗĞůůĞƌŵĂŝůĞƐƟů͗ŶƉĂΛŽĚƐŚĞƌƌĞĚƐͲŐǇŵ͘ĚŬ
ŶƐƆŐŶŝŶŐƐĨƌŝƐƚ͗ϳ͘ĚĞĐ͘ϮϬϭϭ
ŶƐčƩĞůƐĞƐƐĂŵƚĂůĞƌĨŽƌǀĞŶƚĞƐĂĬŽůĚƚŝƵŐĞϱϬ
cVWRIWHYHM$VQ VWOIID[DJ#RGVKHUUHGVJ\PGNZZZRGVKHUUHGVJ\PGN

Nye ibøger til Dansk
Metoder i dansk
Metoder i dansk stiller skarpt på fagets metoder
og forsyner eleverne med redskaber til systematisk
tekstarbejde inden for fagets tre hovedområder;
litteratur, sprog og medier.
Med 30 arbejdsopgaver, perspektiverende tekster
og autentiske tekster til analysebrug gennemgår
bogen metoderne med forklaringer og anskuelige
eksempler. I iBogen er der desuden korte videooplæg
hvor forfatteren behandler centrale metodiske greb
og begreber.
Metoder i dansk kan bruges som grundbog i dansk,
men også i samspilsforløb med andre fag og som
opslagsværk og igangsætter i forbindelse med fx
opgaveskrivning.
Bog 144 sider kr. 138,- | v/køb af 100 stk. på samme ordre kr.
118,- / stk. | eBog 144 sider kr. 34,50

metoderidansk.systime.dk

iBog 144 sider | 30 opgaver | 26 billeder og figurer | 8 videoer | 6
primær tekster | eBog | lærer/klasselicens pr. bruger: ½ år kr. 28,- |
1 år kr. 35,- | 2 år kr. 62,- | 3 år kr. 83,Jan Sørensen

Ved Vejen
iBogversionen af Herman Bangs klassiker Ved vejen
udnytter netmediets muligheder. De integrerede
ordforklaringer og realoplysninger gør værket
tilgængeligt og overskueligt.
Ud over Herman Bangs tekst er der i iBogen
introduktioner til forfatterskabet og perioden samt
supplerende tekster, billeder og musik, der er i dialog
med romanen.
Følg med i udviklingen og deltag på lab.systime.dk
Per Dahl og Birgitte Dalsgård | Udkommer 1. kvartal 2012

vedvejen.systime.dk

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

iBog ®
Læs systime.dk | Ring 70 12 11 00 | Skriv systime@systime.dk | Deltag lab.systime.dk

fordi fremtiden er digital

BIOTEKNOLOGI

“Det er mageløst og indbydende.”
“… det er pædagogisk bearbejdet specialistviden, man læser.”
Gymnasieskolen 15. september 2010
Dette er nogle af de emner, som eleverne arbejder
med i BIOTEK:
• Bioteknologi og bæredygtig udvikling
• Bakterier i miljøets tjeneste
• Grøn energi fra biogas
• Enzymer
• Ginsing
• Birkesaftkoncentration

NYHED
PÅ VEJ ...

BIOTEK 2 u
dkom
ultimo 2011 mer
Læs mere på
lru.dk

• Brændselsceller – ren og effektiv elproduktion
Læs mere og se kapitel 1 på lru.dk
Udgives med støtte fra Syddansk Universitet og Region Syddanmark.
200 sider, illustreret, indbundet.

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

