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- veje til viden

Spansk

13702

Basis- 
grammatik 
fra 1. til 3. g

Udkommer 
forår 2011

Aquí está er en basisgrammatik til spansk, der be-
står af en grundbog og en øvebog.

I grundbogen findes den elementære grammatik 
med særligt fokus på de emner, der erfaringsmæs-
sigt driller danskerne. Den dækker det grammati-
ske pensum fra 1. til 3. g. Bogen er illustreret med 
striber af den argentinske tegner Quinos Mafalda.

Øvelserne i øvebogen er inspireret af de  
kooperative principper:

problemløsningsøvelser og oversættelser

-
vering med angivelse af elevtid).

AF EVA ROSENKILDE OG STINE BACHE

AQUÍ ESTÁ
Den nødvendige 
grammatik

Grundbog,  
ca. 120 sider

ca. kr. 159,-
ex moms

Øvebog,  
ca. 112 sider

ca. kr. 125,-
ex moms

135342 GYM2 2012 OMSLAG.indd   2



DE FASTE SIDER

37 KRONIK

42 DISKUSSION

48 GL-E KURSUSNYT

49 ANMELDELSER

52 MINDEORD

53 FRA LÆSER TIL LÆSER

56 STILLINGER

 LEDER 4
 

 NYHED 6
 

  10
 

Antorini løber fra eget lovforslag

Krisen sætter uddannelsessystemet 

under pres 

5 NYHED 
INDHOLD

20 KØB DANSK 

30 INTERVIEW

  

  Den sorgløse ungdom er slut

  Uddannelse er vejen ud af krisen

|  GYMNASIESKOLEN  |  Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening  |  Redaktion: Morten Jest (ansvarshavende),  jest@gl.org  Malene Romme-Mølby, mrm@gl.org  Tina Rasmussen,  

tina@gl.org  Sisken Laugesen, sl@gl.org  Johan Rasmussen, johan@gl.org  | Adresse: Vesterbrogade 16, 1620 København V. Telefon: 33 29 09 00  |  Hjemmeside: www.gymnasieskolen.dk   

|  Rejseannoncer og abonnement: Eva Christiansen, telefon 33 29 09 47, gymnasieskolen@gl.org  |  Stillings- og forretningsannoncer: Morten Holm, DG Media, telefon 33 70 76 74,  

morten.h@dgmedia.dk  |  Layout: Daniel Dalsgaard, Datagraf  |  Tryk: Datagraf  |  Oplag: 13.500  |  Tilmeldt Fagpressens Medie Kontrol  |  Medlem af Danske Specialmedier  |  Forsidefoto: Hung Tien Vu    

|  Næste deadline: 13. februar 2012. 

8 KORT NYT 

TEMA: GENERATION KRISE  

26  IDRÆT SKÆRPER ENGAGEMENTET

  29
 

GL MENER

Bonus med mange studenter

  24
 

  34
 

GYMNASIELIV

SKEMAFRI

med lektor Helle Lykke Nielsen

22 5 SKARPE
Gymnasiets syn på almendannelse er forældet

Sproget  
er blevet en del  
af kulturkampen
mod islam og  
muslimer.

– i talesprogsbutikken

3

Gym
nasieskolen  #2  2012



LEDER

Ingen panik trods krise

K rise.
Vi hører og læser ordet hele tiden. Politi-

kere taler raskt væk om ”krisen” som be-
væggrund for spareplaner og nye tiltag, erhvervs-
livet beklager sig, medierne lider under den, men 
lever samtidig af den, fordi den giver nyt stof.

Faktum er da også, at stillinger bliver nedlagt, 
lønnen står i stampe, og de danske husstande spæn-
der livremmen ind og svigter i samme åndedrag 
detailhandelen. Usikkerheden lurer om ethvert 
hjørne!

Eller gør den?
Gymnasieskolen har denne gang været ude på 

et par skoler og tage temperaturen på de unges 
forhold til krisen. Hvordan forholder de sig til den? 
Skæver de til situationen på arbejdsmarkedet i 
forhold til deres fremtidsplaner? Svaret er både ja 

og nej. For på den ene side er de påvirket af alt 
det, de hører, og fyringer i deres familie og om-
gangskreds, og de mærker, at det måske ikke 
længere er så let at få studiejob, eller ser, at 
deres lidt ældre kammerater har svært ved at 

nde et midlertidigt job som ufaglært efter stu-
dentereksamen.

På den anden side kan man vel sige, at ung-
domsårgangene altid i større eller mindre 

grad forholder sig til konjunkturerne 
og den tid, de lever i og bliver præ-
get af. Men studievejlederne er 
fortrøstningsfulde; dagens gym-
nasieelever er mere re ekterende 
og positive end tidligere genera-
tioner. Og fremtidsforskerne 
opfordrer til at slå koldt vand i 
blodet – ud af krisen rejser der 
sig altid en ny Fønix. Vinderen 
nu og her er uddannelse, for 
uddannelse er et af svarene 
på problemerne. Mens de 

unge venter på opgangstider, kan de passende ud-
danne sig – og gerne lære, hvad klokken er i Shang-
hai og São Paolo – det vil under alle omstændig-
heder komme Danmark til gavn i sidste ende.

Heller ikke rektorerne klager; der kommer ere 
elever, dermed skal der ansættes ere lærere, og 
aktiviteten skal øges.

Du kan i dette nummer også læse et interview med 
lektor og ph.d. på Center for Mellemøststudier ved 
Syddansk Universitet Helle Lykke Nielsen, der pe-
ger på, at vi i Danmark forsømmer at udnytte blandt 
andet indvandrersprog som en ressource. Danskerne 
taler generelt færre sprog end tidligere, og helt 
paradoksalt har tiltagene de seneste år været be-
regnet på at udrydde indvandrersprogene. For ek-
sempel er støtten til modersmålsundervisning på 
ikke-europæiske sprog blevet fjernet, hvorimod 
eksempelvis hollændere har en EU-sikret ret til at 
få modersmålsundervisning.
Vi har mange arabisktalende i Danmark. Derfor 
ville det være nærliggende at udnytte det som an-
detsprog for en lang række mennesker og frem-
medsprog generelt i en verden, der kræver åbenhed 
og med 280 millioner arabisktalende som nærme-
ste nabo til Europa, mener lektoren.

Læs også om et nyt og interessant tiltag i Viborg, 
hvor et samarbejde mellem et alment og et teknisk 
gymnasium har skabt et nyt idrætsgymnasium – 
en konsekvens af, at en række unge i højere grad 
gerne vil supplere hjernegymnastikken med fysisk 
aktivitet, ligesom forskningen viser, at koncentra-
tionsevnen og indlæringen på den måde styrkes. 
Hjerne og krop hører naturligt sammen.

God fornøjelse med Gymnasieskolen nummer 2!

Morten Jest, chefredaktør

KØB DANSK I  
TALESPROGS- 
BUTIKKEN 

Side 20Side 22

Gymnasiets syn på almen-
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NYHED

Side 26

100 EKSTRA IDRÆTSTIMER 
TIL ELEVERNE PÅ IDRÆTS-
GYMNASIET I VIBORG 

”Arabisk er blevet en del af kulturkampen 
mod islam og muslimer”

Side 30

Krisen sætter uddannelsessystemet under pres
konomisk krise og ledighed får endnu ere unge til at tage gymnasiale og videregående  

uddannelser. Det er positivt, at ere vælger en uddannelse, men studievejlederne er  
bange for, at uddannelsessystemet ikke er gearet til at give alle de nye unge den uddannelse, 
der passer til dem.

Samtidig med at virksomheder afske-
diger medarbejdere i stakkevis, får 
gymnasier og videregående uddan-

nelser mange nye kunder i butikken.
Krisen er en medvirkende årsag til, at 

ere unge søger ind på først de gymna-
siale uddannelser og senere videregående 
uddannelser, mener studievejledere og 
eksperter. Sidste år søgte næsten 48.000 
unge ind på en gymnasial uddannelse, 
og det er ny rekord. Samtidig blev rekord 
mange unge – 60.000 – optaget på en 
videregående uddannelse, mens omkring 
16.000 k afslag på deres ønskede stu-
dium. 

Den store stigning i uddannelsesivrige 
unge giver uddannelsessystemet en stor 
udfordring.

”Når vi ser gymnasiefrekvenser på 50 
procent af en ungdomsårgang, er det 
klart, at elevernes niveau bliver meget 
spredt. Vi er nødt til at forholde os til, 
hvordan vi kan rumme alle disse elever 
uden samtidig at ændre den måde, vi ind-
retter undervisningen på, for eksempel 
via niveaudeling,” siger formand for 
Studie  vej leder foreningen for Gymnasie-
skolerne og HF Hanne-Grete Lund.

Hun mener, det går ud over både de 
bedste og de bogligt svageste i klassen, 
hvis niveauet mellem eleverne på gym-
nasierne bliver for stort.

”Hvis du som lærer underviser en 

klasse og taber 30 procent af eleverne, 
vil du forsøge at omlægge din undervis-
ning, så du får ere med, men så sidder 
de bedste i klassen og mangler udfordrin-
ger,” siger Hanne-Grete Lund.

Omvendt vil de svageste elever droppe 
ud, hvis de ikke kan følge med i under-
visningen, mener hun.

Ifølge Hanne-Grete Lund betyder krisen, 
at nogle unge fravælger erhvervsskolerne, 
fordi der mangler praktikpladser og job. 
Det betyder, at gymnasierne bliver en slags 
uddannelsesbu er, som optager elever, 
der er ”på kanten” af at være egnede.

Mangel på praktikpladser
På Th. Langs HF & VUC i Silkeborg bety-
der krisen, at ere unge søger ind på hf.

”Nogle af de unge må på grund af kri-
sen erkende, at de ikke kan få en prak-
tikplads i forbindelse med uddannelse på 
en erhvervsskole. De vælger derfor en hf, 
enten fordi de faktisk er klar til et egent-
ligt uddannelsesmæssigt sporskifte eller 
også for at ’træde vande’ i et par år,” siger 
studievejleder Anders Damsager.

For tre år siden var der fem hf-klasser 
på hver årgang på skolen, nu er der syv. 

Studievejlederen mener, det er en ud-
fordring, at ere af de nye elever er ”ud-
dannelsesfremmede”.

”Målet med hf er jo, at de unge kan 
tage en videregående uddannelse bagef-

ter, og det er en udfordring for nogle af 
de unge,” siger Anders Damsager.

I takt med at ere unge kommer ind på 
ungdomsuddannelserne, er der også ere 
unge, som søger ind på en videregående 
uddannelse.  

Forsker på Center for Ungdomsforsk-
ning Camilla Hutters mener, politikerne 
bør overveje, om uddannelsessystemet er 
gearet til denne udvikling.

”Der er en tendens til, at ere vil gå 
hurtigere i gang med at læse. Der opstår 

askehalse i uddannelsessystemet, og 
antallet af unge afviste stiger,” siger Ca-
milla Hutters.

Hun påpeger, at reglen om, at dit ka-
raktergennemsnit ganges med 1,08, hvis 
du begynder at læse to år efter studen-
tereksamen, kan være uheldig.

”Hvis du ikke bliver optaget på en vi-
deregående uddannelse inden to år, bliver 
dine chancer for at blive optaget på en 
uddannelse forringet.  Der er derfor god 
grund til at overveje, om optagelsesreg-
lerne skal ændres som følge af det øgede 
ansøgertal. Ellers kan jeg frygte, at vi 
taber nogle unge, som gerne vil tage en 
uddannelse,” siger Camilla Hutters. 

 
Læs tema om krisen  

og de unge side 10-18.
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Antorini løber fra eget lovforslag
Idræt skal være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser.  
Det var Christine Antorinis klare holdning, inden hun blev minister.  
Nu er hun kommet i tvivl. 

For to år siden ville hun som uddannelsesordfører 
gøre idræt til et obligatorisk fag på alle ungdoms-
uddannelser. Men den daværende regering ned-

stemte beslutningsforslaget. I dag, hvor Christine An-
torini (S) selv sidder med magten i Ministeriet for Børn 
og Undervisning, har hun imidlertid skiftet holdning 
og skudt sit eget forslag til hjørne.   

”Det er stadig en rigtig god idé at styrke idræt på alle 
ungdomsuddannelser. Derfor er vi netop gået i gang 
med at undersøge, hvordan vi gør det bedst muligt, og 
hvordan erfaringerne er på de skoler, hvor man allerede 
har gang i forskellige initiativer,” lyder det fra Christine 
Antorini. 

Om regeringen vil gøre idræt 
obligatorisk på samtlige ung-
domsuddannelser, vil hun på 
nuværende tidspunkt ikke sige 
noget om. I dag er det stadig 
kun eleverne i det almene gym-
nasium og på det toårige hf, der 
bliver tvunget til fysisk aktivitet. 
Eleverne på hhx, htx og er-
hvervsuddannelserne får ingen 
sved på panden. 

”Det har vi ikke taget stilling 
til endnu. Nu vil vi først under-
søge tingene, og så må vi se, 

hvad det skal føre til,” siger Christine Antorini og til-
føjer:

”Det er også et spørgsmål om økonomi, og det er jo 
ikke lige nu, der er aller est penge til at indføre nye 
initiativer.”   

Hun mener, at mere idræt på ungdomsuddannelserne 
ud over den sundhedsmæssige gevinst også kan være 
med til at styrke sammenholdet blandt eleverne og skabe 
et attraktivt uddannelsesmiljø og dermed mindske fra-
faldet. 

”Flere erhvervsskoler har kørt forsøg, hvor blandt 
andet tness og boksning har været en del af undervis-
ningen, og det har faktisk fastholdt nogle af de frafalds-
truede elever,” siger Christine Antorini.  

Idræt giver noget andet
Formanden for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening, 
Anders Bergholdt, nder det underligt, at ikke alle ele-
ver på ungdomsuddannelserne har obligatorisk idræt 
på skemaet. 

”Den manglende idræt står i stor kontrast til den 
øgede fokus på folkesundhed og de tiltag og kampagner, 
som især Sundhedsstyrelsen står bag i forsøget på at 
gøre os sundere,” siger Anders Bergholdt.

Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning o ent-
liggjorde for kort tid siden førende idrætsforskeres kon-
klusioner om sammenhængen mellem fysisk aktivitet 
og læring. De bekræfter, at fysisk aktivitet øger indlæ-
ringen.

”Set i lyset af forskernes anbefalinger er det besyn-
derligt, at man ikke prioriterer idræt højere på uddan-
nelserne,” siger Anders Bergholdt. 

”Idræt giver eleverne noget, som intet andet fag kan. 
Det at arbejde med kroppen er en anden måde at lære 
på og giver i høj grad glæder og oplevelser. Derudover 
styrker det de sociale fællesskaber samt elevernes sam-
arbejdsevne generelt.”

Uhensigtsmæssigt skolesystem
Idrætslærernes formand kan godt se, at der måske vil 
være nogle logistiske udfordringer, hvis alle ungdoms-
uddannelser skal tilbyde idræt fra den ene dag til den 
anden.

”Men i forvejen er der jo en del gymnasiale uddan-
nelser, der lejer sig ind i forbindelse med pladsmangel. 
Mon ikke det også er muligt for de andre ungdomsud-
dannelser at leje sig ind på eksisterende idrætsanlæg i 
skoletiden,” siger Anders Bergholdt.

På Københavns Universitet forsker professor Jens Bo 
Nielsen i krydsfeltet mellem hjernen og bevægelse. Han 
undrer sig over, at vi har et uhensigtsmæssigt skolesy-
stem, der tvinger eleverne til at sidde stille og lære.

”Mennesket er ikke indrettet til at sidde stille og lære. 
Vores alt for stillesiddende livsførelse har uheldige kon-
sekvenser både for helbredet generelt, men bestemt også 
for hjernens udvikling,” siger Jens Bo Nielsen. 

 
Læs mere om idræt på side 26-28.

Set i lyset af 

forskernes anbefalinger er 

det besynderligt, at man 

ikke prioriterer idræt 

højere på uddannelserne.

Anders Bergholdt, formand for  

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

Vidensmønstre giver et nødvendigt og overskue-

ligt begrebsapparat, der sætter eleverne i stand til 

selvstændig, tværfaglig refleksion over den viden, 

der opnås i arbejdet med de konkrete sager, der 

behandles i AT-forløbene.

Bogen indledes med en præsentation og bred ind-

kredsning af, hvad viden, fag og videnskab er. Her-

efter introduceres videnskabens fællestræk: Normer, 

begrundelsesformer og teorier.

I bogens hoveddel præsenteres det tværfaglige 

begrebsapparat. Det udgøres grundlæggende af 

følgende modsætningspar:

 teoretisk – praktisk

 diakron – synkron

 empirisk – formel

 kvantitativ – kvalitativ

 eksperimentel – observationel

 kausal – intentionel

 idiografisk – nomotetisk

 faktuel – normativ

Vidensmønstre er rigt illustreret og pædagogisk 

gennemtænkt med henblik på at fremme den tvær-

faglige refleksion. Præsentationen af de tværfaglige 

begreber er ledsaget af små opgaver og rigelige  

eksempler, hvilket gør det muligt for eleven at tilegne 

sig en del af stoffet og repetere på egen hånd.

Mads Rangvid, Torben Benoni, Thomas Svane Christensen og 
Anders Ølsgaard Larsen

Bog 153 sider kr. 148,- | eBog 153 sider kr. 37,- | Priser er ekskl. 
moms og gælder ved køb hos Systime.

Ny grundbogAT
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Jeg tror, vi skal passe på, at massegymnasiet ikke bliver 
for akademisk, når elevgruppen er en anden end tidligere.
Steen Beck, lektor på Syddansk Universitet, i forbindelse med at flere unge vælger 

en gymnasial uddannelse. Til Fyens Stiftstidende.

FIND RUNDT I EU-FORMANDSKABET

DEN PÆDAGOGISKE 
LOMMEREGNER

Regneregler er navnet på en ny 

danskudviklet applikation til Android-

telefoner, der skal gøre matematik lidt 

lettere. Regneregler er et letfor-

ståeligt værktøj, hvor brugeren kan 

få en hurtig oversigt over formler 

eller regne på matematiske problem-

stillinger. Alle forklaringer er let 

tilgængelige og forsøgt støvsuget 

for komplicerede beviser og svære 

udtryk. I modsætning til en almindelig 

lommeregner giver applikationen på 

pædagogisk vis både forklaringer og 

resultater med alle mellemregninger 

og beskrivelser af, hvad der sker. 

Find app’en på Android Market.

Bestil en forsker
Hvad er videnskaben bag sushi, hvor-

dan arbejder forskerne med satellitter, 

og hvorfor var eksotiske mennesker fra 

Østen en del af Zoologisk Haves udstilling i 

begyndelsen af 1900-tallet? Bestil en for-

sker, og få svarene og et godt supplement 

til undervisningen. Fra 16. februar til 28. 

marts er det muligt at booke en forsker til 

at komme og holde foredrag i forbindelse 

med Forskningens Døgn, som finder sted 

19. til 21. april. Læs mere, og bestil en 

forsker på forsk.dk.

På Bjerringbro Gymnasium kommer de elever, der er 

bagud med mere end to afleveringer, i fængsel. Tvungen 

opgaveskrivning efter skoletid er et udbredt fænomen, 

men i Bjerringbro har de nu inddraget elevernes week-

end. En lørdag om måneden tager skrivefængslet imod 

fanger fra klokken 8 til 14, hvor eleverne skal lave de 

afleveringer, de skylder. ”Der har været en overraskende 

accept. Ingen har sat spørgsmålstegn ved rimeligheden,” 

fortæller vicerektor Claus Kjeldsen til Midtjyllands Avis. 

Hvad betyder det konkret at have et EU-formandskab? Regeringen har udarbejdet et interaktivt  

undervisningsmateriale, hvor du finder svaret. Materialet indeholder en række temaer, der vil være højt 

på dagsordenen under formandskabet. Det beskriver også, hvordan de forskellige EU-institutioner  

fungerer i praksis – herunder beslutningsproceduren mellem Rådet og Europa-Parlamentet. Find  

undervisningsmaterialet, og bestil en guide til EU og det danske EU-formandskab på kortlink.dk/afh5.
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2.471.000 GANGE ER MINISTERIETS FRAVÆRS- 
KAMPAGNEVIDEO MED RASMUS BJERG 

BLEVET VIST. KAMPAGNEN GIK I LUFTEN 22. NOVEMBER 2011.

EKSAMENSRESULTATERNE ER OFFENTLIGGJORT
Der er forskel på det gennemsnitlige eksamensresultat inden for de fire 

gymnasiale uddannelser. Det viser tal fra 2011, der netop er offentliggjort 

af Ministeriet for Børn og Undervisning. Studenterne på stx ligger med et 

gennemsnit på 7,0 – lidt højere end på de andre gymnasiale uddannelser. 

Herefter kommer htx med 6,8, hhx med 6,2 og hf med 5,9.

MILLIONPULJE TIL FRAVÆRSPROJEKTER
Som led i fraværskampagnen Det er bedst, når alle er her, lancerer børne- og undervisningsmi-

nister Christine Antorini en pulje på syv millioner kroner, som skal støtte projekter med fokus på 

fravær og fastholdelse i ungdomsuddannelserne samt folkeskolens ældste klasser. Puljen giver 

skoler og kommuner mulighed for at søge midler til at sætte gang i fraværs- og fastholdelsespro-

jekter. Fristen for ansøgning om midler til projekter er 20. februar 2012. 

Langt flere piger end drenge vælger det almene gymnasium. 

Det vil stx under Campus Bornholm gøre noget ved. Den klas-

siske teoretiske undervisning skal suppleres med øvelser i 

krisehåndtering i samarbejde med politi, forsvar og det øvrige 

beredskab på en særlig securitylinje. Derudover skal eleverne 

igennem det samme pensum som på skolens globale linje. Det 

skriver P4 Bornholm. Den nye securitylinje bliver oprettet fra 

næste skoleår, hvis interessen er stor nok. 

Stx lokker  
drenge med  
blå blink

STØRST 
BONUS  
TIL HTX-
ELEVER
Den særlige karak-

terbonus til flittige 

elever er lettest at 

opnå på htx. Her får 

næsten ni ud af ti 

studenter en karak-

terbonus, fordi de 

vælger ekstra A-

niveau-fag. På stx er 

det kun én ud af syv 

studenter, der opnår 

denne bonus. ”Der 

er en urimelighed 

og uretfærdighed i 

systemet,” siger rek-

torformand Jens Boe 

Nielsen til Berlingske. 

Ifølge ham ligger 

uretfærdigheden i, 

at htx kræver tre A-

niveau-fag for at blive 

student, hvorimod stx 

stiller krav om fire 

fag på højt niveau.

stx

7,0
htx

6,8
hhx

6,2
hf

5,9
9

Gym
nasieskolen  #2  2012



T
E

M
A

: G
E

N
E

R
A

T
IO

N
 K

R
IS

E

10

Gym
nasieskolen  #2  2012



Den økonomiske krise fylder dagligt tv-nyhederne. Men påvir-
ker krisen også de unge, og er der krisestemning på ungdoms-

uddannelserne? Gymnasieskolen besøger to gymnasier i 
Varde og Odense og møder en ok krisebevidste unge. 

 ense. Ikke mange kilometer fra det nu lukkede Lindø 
Skibsværft i Kerteminde Kommune sidder en ok 2.g’ere 
på Mulernes Legatskole i Odense og lytter til et oplæg om 

studievalg efter gymnasiet.
Studievejleder Thomas Gudjonsson fra Studievalg Fyn står i skæ-
ret fra sit PowerPoint-show og fortæller og giver gode råd om vi-

deregående uddannelser og karrierevalg til 2.g’erne.
”I skal jo nok først på pension som 75-årige, så I kommer 
ikke til at lave det samme i alle årene,” siger han med et smil.

På trods af den traditionelle teenagefnisen fra den ba-
geste række er der stor interesse for oplægget, og ngrene 

ryger med jævne mellemrum i vejret for at få svar på 
alt fra studier i udlandet til, om man kan forbedre 

sit gennemsnit efter gymnasiet. 
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De mange spørgsmål får oplægget til 
at gå over tiden, og selv derefter bliver 
studievejlederen omringet af en ok spør-
gelystne elever.

”De unge virker klart mere målrettede 
og mere fokuserede på at tage en lang 
uddannelse end for få år siden. Før krisen 
var de også fokuserede, men der var ere, 
som tog det afslappet og sagde, vi nder 
nok på noget. De kunne også se, at ere 
kunne klare sig uden en uddannelse, så-
dan er det ikke i dag,” siger Thomas Gud-
jonsson, da han endelig får tid til at 
snakke med Gymnasieskolen.

På trods af krisen er han optimistisk 
på de unges vegne. 

”Jeg tænker tit, at de unge i dag er mere 
selvre ekterende, mere intelligente og 
humoristiske, end vi var, da jeg gik i gym-
nasiet. De har mange menneskelige res-
sourcer, og jeg er ret optimistisk,” siger 
Thomas Gudjonsson.

Vestas fyrer i Varde
I Varde, tæt ved den jyske vestkyst, er 
borgerne også berørt af de dårlige tider. 
Vestas har varslet fyringer af 550 med-
arbejdere, hvoraf størstedelen forventes 

at falde på tårnfabrikken i Varde.
”De este har en relation til nogen, der 

arbejder på Vestas. Derfor betyder det 
meget, når man fyrer så mange,” siger 
forstander på Varde Handelsgymnasium 
Vagn Jørgensen, da Gymnasieskolen mø-
der ham på hans kontor på det nybyggede 
campus, som huser både handelsgymna-
sium, handelsskole og kommunens 10. 
klasser.

Vagn Jørgensen understreger, at ledig-
heden i kommunen er lavere end lands-
gennemsnittet, men krisen sætter også 
sine spor på egnen.

Hans Jørgensen,  
   18 år. 3. g,  
Varde Handels- 

    gymnasium

 

Jeg vil læse videre nu her til sommer. Jeg ved ikke helt, 

hvad jeg vil læse, men gerne noget med økonomi, aktier og 

spekulation. Jeg vil gerne være rådgiver i en stor bank som 

Danske Bank – ikke i en af de små, for de går alle sammen 

nedenom og hjem. Speditør er en anden mulighed, og hvis 

alt glipper, vil jeg også gerne være ambulancefører. Mine 

forældre har færre penge end før krisen, hvor de købte 

et sommerhus alt for dyrt, lige inden markedet dykkede. 

Det betaler de af på nu.

Studievejleder Thomas Gudjonsson mener, de unge er blevet endnu mere målrettede og fokuserede 

på at få en uddannelse, end de var for få år siden.
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Ligesom Vestas skal Nykredit også 
spare, og den lokale lial lukker i løbet 
af foråret.

”Det ville ellers have været et oplagt 
sted for de unge at søge job i fremtiden,” 
siger Vagn Jørgensen. Han mener, ele-
verne skal lære at forholde sig til, at ver-
den er global, og at studenterne kan blive 
nødt til at ytte for at få et job – måske 
endda til udlandet. Noget af det første, 
der møder en, når man træder ind på sko-
len, er da også re store ure, der viser, 
hvad klokken er i henholdsvis London, 
Varde, Dubai og Shanghai.

Og alle studieretninger har tysk, und-
tagen den, der satser på spansk. 

Efter undervisningen i international 
økonomi møder vi 3.g’eren Hans Jørgen-
sen. Han tænker meget over, hvilken ret-
ning han skal gå for at sikre sig arbejde 
i fremtiden. Han fortæller om et indslag 
i tv om ledige bioanalytikere.

”Der var en, som kørte tog i Tivoli – hvis 
det er fremtidsudsigterne, så gider man 
jo ikke uddanne sig.”

Hans klassekammerat Diana Wester-
gaard ved også, det kan være svært at 

nde et job.

”Min mor boede på en gård, hvor hun 
avlede heste, men rmaet er gået konkurs, 
og gården er røget på tvangsauktion. Nu 
bor hun og min søster i mit og min kæ-
restes hus. Men vi kan jo ikke have alle 
hestene i baghaven, så min mor leder ef-
ter en gård, hun kan leje,” fortæller Diana 
Westergaard.

Den enes død, den andens …
Tilbage i Odense kan krisen ikke ryste 
vicerektor Finn Monsen på Mulernes Le-
gatskole i Odense. Han har haft sin dag-
lige gang på gymnasiet siden 1974 og har 

Forstander på Varde Handelsgymnasium Vagn Jørgensen ser det som en vigtig opgave at forberede 

eleverne på, at det ikke længere er ”bare sådan ligetil at få et arbejde”.
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Jeg vil ikke vælge uddannelse efter, hvor der er størst 

mulighed for at få et job – jeg vil vælge noget, jeg brænder 

for. Jeg vil gerne begynde at læse statskundskab til sommer, selv 

om 50 procent af de nyuddannede djøf’ere er arbejdsløse. Men 

krisen stopper på et tidspunkt, også selv om det ser uoverskueligt 

ud lige nu.

Min far blev arbejdsløs, da det firma, han arbejdede i, gik i beta-

lingsstandsning. Han har kun en 9.-klasses-eksamen. Jeg vil tage en 

uddannelse, som jeg kan bruge i vidensamfundet i stedet for at ende  

i en branche, hvor arbejdspladserne bliver outsourcet til udlandet.

for

om

krise

ud lige

Min 

lingssta

uddanne

i en bra

Sara  
Wøllekær, 3.g,  

Mulernes 
Legatskole, 

Odense
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Ditte Lumby,  
19 år, 3.g,  
Mulernes Legat-

skole, Odense

 

Jeg tænker rigtig meget over krisen. Jeg vil spare op, så jeg 

kan komme ud at rejse efter gymnasiet, men der er ingen job 

at få. Jeg vil rejse for at møde nye kulturer og se noget, som rykker 

min virkelighedsopfattelse. Hvis jeg ikke kan spare op, føler jeg, det 

er spild af tid at gå og lave ingen ting. Måske tager jeg en bachelor 

og så tager ud at rejse derefter.

Jeg vil læse noget samfundsfagligt eller humaniora, måske psyko-

logi. Det er lidt skræmmende at høre, at nogle bliver færdige med et 

studium og ikke kan få job, og at deres uddannelse så bliver foræl-

det. Min kusine, som læser på en videregående uddannelse, fortæller, 

at flere trækker studiet ud for at forsinke, hvornår de bliver færdige.

set lidt af hvert. Han har tidligere under-
vist i samfundsfag, erhvervsøkonomi og 
historie, og hvis han tager de samfunds-
historiske briller på, så mener han, der 
er grund til at mane til besindighed i for-
hold til den nuværende krise.

”Ledigheden er faktisk ikke særlig høj 
i forhold til i begyndelsen af 90’erne, da 
Poul Nyrup blev statsminister. Jeg kan 
huske, vi havde lærebøger i samfundsfag 
dengang, hvori det var en opfattelse, at 
det ikke var muligt at presse ledigheden 
ned under 5 procent, men det kom den 
siden hen,” siger Finn Monsen og minder 

samtidig også om oliekrisen i begyndelsen 
af 1970’erne – kriser kommer og går, sy-
nes konklusionen at være.

Efter at have sat den nuværende øko-
nomiske krise i perspektiv giver Finn 
Monsen en guidet rundtur på skolen. Uden 
for biologilokalet sidder en udstoppet 
orangutang i et glasskab og ”kigger” i 
retning af en mindre byggeplads, som 
inden længe skal blive Mulernes Legat-
skoles nye lokaler til naturvidenskab. Det 
kan godt være, at krisen koster arbejds-
pladser andre steder på Fyn, men på Mu-
lernes Legatskole er det lige omvendt. 

”Vi er nu 34 klasser, hvor vi tidligere 
var 30. Krisen giver en øget frekvens af 
søgning til ungdomsuddannelser. De unge 
ved godt, at det er svært at få et job uden 
at have en uddannelse,” forklarer Finn 
Monsen. 

Eleverne på Varde Handelsgymnasium gør sig mange tanker om, hvordan de sikrer sig bedst muligt i fremtiden.

T
E

M
A

: G
E

N
E

R
A

T
IO

N
 K

R
IS

E gattatgattgat--tttt

J

k

at få. Je

min virke

er spild 

og så ta

Jeg v

logi. Det

studium

det. Min k

at flere trr

14

Gym
nasieskolen  #2  2012



Nutidens unge forlod barndommen, samtidig med at den globale krise slog hul  
på deres forestilling om, at livet er en lang, ubekymret tilstand af succes og velstand.  
En hel ungdomsårgang vil være præget af krisen på godt og ondt i mange år.

  
en generation af unge, som går 
på en ungdomsuddannelse i 
dag, er blevet modne i en kri-
setid. 

De voksede op i et nyt samtalekøkken, 
hvor mor og far med et glas kølig Chablis 
i hånden samtalede om familiens næste 
tur til Thailand. Men få år efter var snak-
ken knap så munter og blev krydret med 
begreber som teknisk insolvens og lang-
tidsledighed.

Stort set alle unge, som går på en ung-
domsuddannelse i dag, er blevet ”store”, 
mens krisen har været øverst på dagsor-
denen i medierne og på manges læber. 
K-ordet har derfor helt uundgåeligt sat sit 
præg på de unge, er to eksperter enige om. 

Men netop fordi de unge på ungdoms-
uddannelserne bliver modne og udvikler 
deres personlighed parallelt med krisen, 
bliver mange af dem måske ikke så hårdt 
ramt som deres ældre søskende.

”Nogle af de unge, som nu er færdige 
med en videregående uddannelse, har 

troet at uddannelse var vejen til et godt 
job. De opdager, at det ikke passer, og det 
gør dem forvirrede og rodløse. De 25-årige 
voksede op i højkonjunkturen og troede, 
de kunne vælge mellem alt, mens de yngre 
ser på samfundet på en anden måde – de 
forventer ikke, at få det hele forærende,” 
siger Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsfor-
sker og indehaver af virksomheden Frem-
forsk.dk.

Fremforsk.dk laver blandt andet dybde-
gående interviews med unge for at komme 
tættere på, hvad nutidens unge tænker og 
gør, og arbejdet viser, at krisen har sat 
sine spor i de unge. 

”Der er færre af de vilde typer, som vil 
erobre hele verden – for eksempel pigen, 
som vil til London og tage en designerud-

dannelse, skabe sin egen kollektion i New 
York og samtidig få 3 børn, inden hun 
bliver 30 år. De unge har stadig drømme 
og ambitioner, men nu snakker de om, at 
de vil have en god uddannelse og derefter 
få et godt job,” siger Jesper Bo Jensen.

Større fællesskab
Konkurrencen er skærpet blandt de unge, 
og det er nærliggende at tro, at de derfor 
sætter en kæp i hjulet på deres kamme-
raters cykel for at komme først til målstre-

Bjarke  
Andresen,  
19 år. 3. g,  

Varde  
Handels- 

gymnasium

 

Jeg har meldt mig til praktik i udlandet (PIU). 

Jeg vil gerne til Tyskland i en stor virksomhed 

og prøve at stå lidt på egne ben. Jeg tænker det som 

et sabbatår, for jeg ved ikke, hvad jeg skal læse 

videre til. Jeg har haft sværere ved at finde et 

fritidsjob end førhen, og så er min storebrors 

murerfirma gået ned. Men ellers synes jeg ikke, jeg 

mærker, der er krise. Man hører mest om, hvordan den 

påvirker omverdenen – for eksempel i USA, hvor der er hele 

lejre med hjemløse mennesker.
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               9,2  procent af de 25-29-årige 
er ledige.

          
Ledighedsprocenten er på  6,1  af arbejdsstyrken  
– det svarer til 

 160.500  personer.
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gen. Sådan forholder det sig ikke, tværti-
mod, mener Jesper Bo Jensen.

”De unge er blevet bevidste om, at de 
har brug for et netværk og et fællesskab. 
De støtter og hjælper hinanden, hvor de 
før var mere fokuserede på, hvad de kunne 
få ud af hinanden – de kan se, at det er 
en styrke at holde sammen. Det er en me-

get naturlig tendens i en tid, hvor far mi-
ster jobbet, og huset bliver sat til salg, at 
der er behov for at rykke sammen og in-
teressere sig for hinanden,” siger Jesper 
Bo Jensen.

Han er ikke bekymret for den generation 
af unge, som er vokset op med krisen, og 
som i dag går på ungdomsuddannelserne.

”De unge søger mod uddannelserne i 
krisetider, fordi de er klar over, at det er 
nødvendigt med en uddannelse, og det 
kan vi være glade for som nation, det giver 
bonus i sidste ende,” siger Jesper Bo Jensen, 
som også pointerer, at meget tyder på, at 
store generationer af ældre, som er på vej 
på pension, også vil skabe mere plads til 
de unge, som skal ud og søge job om fem, 
seks, syv år – på et tidspunkt, hvor krisen 
med stor sandsynlighed er overstået.

Krisen som livsvilkår
Forsker på Center for Ungdomsforskning 
Camilla Hutters mener, at krisen vil sætte 
sit præg på en hel ungdomsårgang.

”De unge i dag vil have krisen som livs-
vilkår, og det vil påvirke deres måde at 
tænke på og deres valg ere år frem. De 
har erfaring med, at man også kan miste 
sit job, og i modsætning til de unge i 

00’erne har de unge i dag ikke oplevet, at 
der bare hele tiden bliver ere penge til 
forbrug, eller at man bare kan købe en 
bolig, som så er mere værd året efter,” 
siger Camilla Hutters.

Det kan betyde, at de unge vil være me-
get optaget af at lægge en strategi for at 
få et arbejde. Det vil præge dem, at de 
hver dag hører, at det er blevet sværere at 
få et job, at de skal passe på med at låne 
penge og så videre. De vil med andre ord 
have en anden tilgang til karriere og ud-
dannelse end de unge, som var unge i 
højkonjunkturen, og som nu skal nde 
plads på et jobmarkedet, som tilnærmel-
sesvis minder om en stoleleg med alt for 
få stole. 

Camilla Hutters vil dog ikke bedømme, 
om det er bedst at vokse op i en krise eller 
en optur.

”Alle ungdomsårgange vokser op under 
forskellige vilkår, som præger dem. Krisen 
kan for nogle betyde, at de bliver mere 
fokuserede og får en god uddannelse, 
mens andre bliver mismodige og erfarer, 
at der ikke er plads til ’mig’,” siger Camilla 
Hutters. 

  Rasmus Nagy  
Skaastrup, 18 år,  
 3.g, Mulernes  

 Legatskole, Odense

 

Jeg er dj og laver elektronisk musik, og efter gymnasiet 

vil jeg i lære som studietekniker i et lydstudie. Jeg bruger 

hele min fritid på musik, og jeg vil gerne leve af det i fremtiden. 

Jeg har overvejet at læse musikvidenskab på universitetet, men 

jeg tror, at jeg nemmere kan bruge en teknisk uddannelse over hele 

verden. Teknik er jo et globalt sprog.

Jeg er koncertarrangør i min fritid, og i det sidste år er det gået 

meget ned, folk har ikke råd til at købe øl i baren, og så kan arrange-

mentet ikke løbe rundt. Nogle af mine venner er ufaglærte og laver 

musik ved siden af, og flere af dem står uden arbejde.
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NYUDDANNEDE
(inden for de seneste 12 måneder) 

34,4 procent af de nyuddan-

nede djøf’ere er ledige.

22,3 procent af de nyud-

dannede ingeniører var 

ledighedsberørte i december 

2011. 

33 procent af de nyuddanne-

de i Danmarks Lærerforening 

er ledighedsberørte.

50,4 procent af de nyuddan-

nede i Dansk Magisterfor-

ening er ledige. 

         93.100  personer er på passiv kontanthjælp (ikke aktiverede).  
Det er en stigning på hele  42 %  siden september 2008.

                                   
 150.000  unge mellem 15 og 29 år er ikke 
  i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.
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Hvis de unge vil gardere sig mod krisen, er det ikke nok med en ungdomsuddannelse, 
mener Dansk Industri og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

 
 
e ufaglærte job hænger ikke 
længere på træerne, derfor er 
det vigtigt med uddannelse. 
Men ikke en hvilken som helst 

uddannelse er nok. Der er mange para-
metre, der spiller ind, og mange kompe-
tencer, der skal være i orden, hvis de unge 
skal sikre sig et job i fremtiden.

”Vi be nder os i den værste krise siden 
30’erne. Lige nu rager vi rundt et sted på 
bunden af krisen. Næste år bliver nok 
ikke bedre. Men krisen varer ikke de næ-
ste ti år,” siger Lars Andersen, direktør i 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). 

Hans bedste råd til de unge er, at de 
skal tage en uddannelse. Først og frem-

mest en ungdomsuddannelse, og derefter 
skal de læse videre.

Tal fra AE viser, at knap 150.000 unge 
mellem 15 og 29 år hverken er under ud-
dannelse eller har et job. To tredjedele af 
dem har folkeskolen som højeste uddan-
nelsesniveau.  Eleverne på landets ung-
domsuddannelser er altså bedre stillede 
end dem, der aldrig er kommet videre 
efter folkeskolen. Lars Andersen pointerer, 
at ledigheden stadig er større blandt ufag-
lærte end hos akademikere.

Charlotte Rønhof, der er forskningspo-
litisk chef i Dansk Industri (DI), er enig 
med Lars Andersen i, at gymnasieelever 
skal læse videre. Gerne i en teknisk eller 

naturvidenskabelig retning. Hun frem-
hæver blandt andet ingeniøruddannelsen 
som ”super brugbar”. Og hun underste-
ger, at det er vigtigt, de unge udvikler 
gode engelskkompetencer og gerne et 
fremmedsprog mere, mens de går i gym-
nasiet.

”De skal huske, at arbejdsmarkedet er 
globalt, og de skal kunne rejse med deres 
uddannelse,” siger hun.

Det kloge valg
De o entligt ansatte oplever store ned-
skæringer. Derfor råder Charlotte Rønhof 
de unge til at søge uddannelser, der retter 
sig mod den private sektor. Lars Andersen 
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Linda Bjerg, 19 år.  
3. g, Varde  
Varde Handels- 

    gymnasium

 

Jeg vil gerne studere noget økonomi og handel 

mellem lande. Egentlig trænger jeg nok mest til et 

sabbatår, men mange af mine veninder, der blev færdige 

sidste år, kan ikke få arbejde, så jeg læser videre med 

det samme. Lige nu arbejder jeg i SuperBrugsen, men 

de har ikke råd til at have mig fuld tid. Jeg ville gerne 

have læst til marketingøkonom, men jeg har hørt, det er 

umuligt at få job. Min mor er blevet fyret som bogholder 

efter 30 år. Nu har hun forskellige vikarjob. Det påvirker 

os ikke økonomisk, men det stresser hende.
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Jeppe Mikkelsen,  
18 år, 3.g,  
Mulernes  

Legatskole,  
            Odense

 

Efter gymnasiet tager jeg et sabbatår for at tjene penge til en 

lejlighed. Jeg vil studere medievidenskab i Aarhus – jeg interes-

serer mig for, hvad medier betyder for mennesker. Krisen har påvirket 

mig i forhold til at vælge uddannelse. Først overvejede jeg at læse til 

mediegrafiker, men det er en mellemlang uddannelse, og jeg mener, der 

er større fordele ved at tage en lang videregående uddannelse.

Min far blev afskediget fra sit arbejde, men har fundet noget igen – 

jeg tror, en afskedigelse slår hårdere end før krisen. Jeg kan høre, at 

mange taler om, at de vil have en lang videregående uddannelse for at 

forbedre deres chancer for at få arbejde.

 

Jeg tager et sabbatår, hvor jeg skal 

læse matematik på A-niveau. Jeg vil 

tage en uddannelse som ingeniør med speciale 

i vindteknologi – og jeg vil gerne arbejde for 

Vestas. De har en fabrik i Texas, og der vil jeg 

gerne over at arbejde – jeg har været på high 

school derovre. Jeg har lidt aktier i Vestas – 

det er ikke så mange – men jeg har fulgt 

meget med i deres forretning.

Min far er selvstændig, og han laver kun 

en tredjedel af, hvad han gjorde før krisen. 

Jeg er dog rimelig optimistisk – hvis der er 

lavkonjunktur nu, må det gå den anden vej på 

et tidspunkt, og så længe jeg bliver ingeniør, 

er jeg ikke nervøs for fremtiden.

 afskedig

afskedigelse

r om, , at de v

eress c chanc

sen,lsenelselsenkkels
, 
s 
e, ee, 
ee
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mig i

medi

er s

M

jeg

ma

for

mener, at de unge skal vælge uddannelse 
med hjertet.

”De skal se på, hvilke uddannelser de 
synes er spændende. Men selvfølgelig vil 
det være en god ide at overveje, hvor der 
er gode jobmuligheder.”

Men hvor skal de unge kigge hen for at 
få en ide om, hvad de kan forvente sig af 
arbejdsmarkedet, når de engang er fær-
diguddannede? Lars Andersen råder ele-
verne til at se på, hvordan samfundet ser 
ud i normale tider. Han er fortrøstnings-
fuld på gymnasieelevernes vegne. Han 
fremhæver sygeplejerskerne som et godt 
eksempel på et erhverv, hvor det ser rigtig 
skidt ud lige nu, men hvor fremskrivnin-
ger viser, at mange vil gå på pension inden 
for de næste fem-syv år.

Charlotte Rønhof er heller ikke bekym-
ret for dem, der skal vælge uddannelse i 
år. 

”Hvis jeg stod og skulle have huen på 
til sommer, ville jeg ikke være nervøs. Det 
er mindre sjovt for dem, der springer ud 
som kandidater til sommer,” siger hun. 

Jeg

læs

tage en udd

i vindtekno

Vestas. De 

gerne over

school der

det er ikke

meget med

Min far 

en tredjed

Jeg er do

lavkonjun

et tidspu

er jeg ikk

se i 

på 
Det
ud 

n. .
Kasper Bayer  
   Jensen,  
     19 år, 3.g,  
   Mulernes  
Legatskole

Diana  
Westergaard, 

19 år. 3. g,  
Varde  
  Varde  

Handels- 
    gymnasium

 

Jeg vil søge ind på sygeplejeskolen 

i Esbjerg. Der er mulighed for at 

efter - uddanne sig til for eksempel narkose-  eller 

fødselssygeplejerske, det vil jeg rigtig gerne, nu 

hvor jeg selv har en søn. Jeg har ikke hørt så 

meget om, hvordan jobmulighederne er for 

sygeplejersker i dag, men der kan jo nå at ske 

meget på tre et halvt år. Min kæreste arbejder 

som ufaglært. Han har været fyret to gange fra 

den samme virksomhed, men er så blevet ansat 

igen. Han vil også gerne have en uddannelse, men 

der er ikke råd til, at vi begge er på SU, så han må 

vente, til jeg er uddannet.

rdrd, 
g,g, 

-
umum

en 

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

AT.SYSTIME.DK
at.systime.dk inderholder alle de nødvendige redskaber til almen 

studieforbe redelse – teori, metode og oplæg til AT-forløb.

Med at.systime.dk får du:
Videnskabsteori og argumentationsteori, de tre hovedområders empiri 

og metode,  fagenes metoder, tips til lærere og elever (inkl. powerpoints 

til brug i klassen), opgaver og interaktive tests og et uundværligt 

værktøj til arbejdet med AT.

Anne Frederiksen og Line Holst m.fl .

iBogen 45 illustrationer | 4 videoklip | 50 interaktive opgaver | 7 quizzer |  
5 AT-forløb | ord forklaringer | Relevant download-materiale | Lærer/Klasse licens 
pr. bruger 1/2 år kr. 33,- | 1 år kr. 41,- | 2 år kr. 74,- | 3 år kr. 99,- 

at.systime.dk

Køb min. 50 stk. iBøger af samme titel på samme ordre og få 40% rabat. Tilbuddet 
gælder frem til d. 1/8-2012. Priserne er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime.

ibog.primus.systime.dk

PRIMUS
En grundbog og håndbog til almen studieforberedelse, der tager afsæt 

i bestemmelserne for faget og tilbagemeldinger fra lærere og elever. 

Primus fokuserer på det specifikke for almen studieforberedelse: Det 

imellem fagene, metaaspekter, videnskabsteori og studiekompetence.

Med iBogen Primus får du: 
Hele indholdet fra nyeste udgave af papirbogen Primus, quiz-sæt, 

opgaver, PowerPoints, ordforklaringer, AT-forløbene Europa, Graubal-

lemanden, tid og demokrati og meget anvendeligt download-materiale 

med eksempler på problemformulering, synopsis og talepapir.

Peter Føge og Bonnie Hegner (red.)

iBogen 90 interaktive opgaver | 65 opgaver | 4 "grydeklare" AT-forløb | 20 artikler 
| 14 powerpoints med sammenfatninger | 15 skemaer om fagenes hovedkarakteri-
stika | 200 illustrationer | 245 sider | Litteraturliste | Lærer/klasselicens pr. bruger 
1/2 år kr. 33,- | 1 år kr. 41,- | 2 år kr. 74,- | 3 år kr. 99,- 

Bog 264 sider kr. 190,- | eBog 264 sider kr. 47,50

iBØGER®

fordi fremtiden er digital

iBog®
fordi fremtiden er digital

AT



Køb dansk
Københavns Universitet har åbnet en talesprogsbutik. Her kan folkeskole- og gymnasie-
elever og deres lærere hente viden om alt det, der sker, når vi taler med hinanden.  
Talesprog er nedvurderet i undervisningen, mener sprogforsker, der står bag initiativet. 

Hylderne bugner af talesprog. Fra 
højstemt dansk til nordjyske dia-
lekter og fuck dig-lingo fra storby-

ens gader. Velkommen til Københavns 
Universitets talesprogsbutik. Her kan fol-
keskolens ældste klasser, gymnasieelever 
og deres lærere shoppe viden om sproget. 

Det er sprogforskere fra universitetets 
Sprogforandringscenter, der sammen med 
to kandidatstuderende har etableret den 
virtuelle butik, der har haft åbent siden 
august.  Talesprogsbutikken består af en 
netportal, hvor eleverne kan få viden om 
talesprog, lytte til eksempler, få svar fra 
forskere og sprogstuderende på spørgsmål 
om det danske sprog og få sparring, hvis 
de for eksempel skal i gang med en opgave 
i almen studieforberedelse eller et studie-
retningsprojekt om et talesprogsrelateret 
emne. Dansklærere kan få ideer til un-
dervisning, opgaver og projekter eller til-
kalde talesprogskaravanen: En ok ph.d.-
forskere, der tager ud på folkeskoler og 
gymnasier for at fortælle om, hvad tale-
sproget er for en størrelse.  

En af initiativtagerne til talesprogsbu-
tikken er sprogforsker Janus Spindler Møl-
ler fra Københavns Universitet. Selvom 

sprog og kommunikation i dag fylder mere 
i danskundervisningen i gymnasiet end 
tidligere, mener han, at der er et klart be-
hov for portalen. Det er nemlig sjældent, 
at der bliver undervist i talesprog. 

”Talesproget er nedvurderet i undervis-
ningen. Det er mit indtryk, at litteratur 
stadig er de este dansklæreres stærkeste 
side,” siger Janus Spindler Møller.  

Indtil videre har talesprogsbutikken.
hum.ku.dk, som portalen hedder, haft 
cirka 9.500 unikke brugere og rundet 
225.000 hits. Hvor mange af brugerne, 
der er gymnasieelever eller -lærere, kan 
forskerne ikke sige noget om endnu, men 
det vil en evaluering af de første seks må-
neder snart vise. Til gengæld kan de al-
lerede nu konstatere, at det har knebet 
med interessen for talesprogskaravanen. 
Kun to gymnasier har indtil nu benyttet 
sig af ordningen. Mens det er gratis at 
bruge portalen, koster det 4.000 kroner 
at få besøg af talesprogskaravanen.

”Vi fornemmer, at interessen er der, men 
ere skoler har ikke kunnet nde pengene 

i årets budget,” siger Janus Spindler Møller. 

Famlende lærere
Som led i sin forskning har Janus Spindler 
Møller holdt foredrag og undervist på ere 
gymnasier. Her har han ofte mødt lærere, 
der føler, at de er famlende i forhold til at 
undervise i talesprog. 

”Lærerne mangler værktøjer. Tale-
sprogsbutikken er et forsøg på at give ele-
ver og lærere nogle redskaber til at forstå, 
hvad der foregår, når mennesker taler 
sammen. Vi vil gerne være med til at gøre 
talesprog til en mere integreret del af 
danskfaget,” siger Janus Spindler Møller, 
der understreger, at portalen også er med 
til at bringe den nyeste forskning i dansk 
talesprog ud til folkeskolerne og gymna-
sierne. 

Især sociolingvistik, der står helt cen-
tralt i studiet af talesprog, er for mange 
gymnasielærere et nyt område, forklarer 

Janus Spindler Møller. Sociolingvistik 
handler blandt andet om at dokumentere, 
forklare og forstå sproglig variation i so-
ciale og geogra ske fællesskaber. I socio-
lingvistikken er man også optaget af, 
hvordan mennesker taler med hinanden. 

Skal undervisning i talesprog fungere, 
handler det ifølge Janus Spindler Møller 
om at ”tage det derhen, hvor det bliver 
relevant for eleverne.” Han foreslår, at man 
blandt andet kan sætte eleverne til at lave 
optagelser af hinanden, når de snakker 
sammen, og efterfølgende analysere dem. 

”I løbet af et halvt minut sker der utro-
lig meget i en helt almindelig samtale. Vi 
bruger for eksempel alle en hel del teknik-
ker for at få vores vilje igennem,” fortæller 
han.  

Sprogkoder støder sammen
Formålet med talesprogsbutikken er at få 
eleverne til at forstå, hvor komplekst og 
rigt talesprog er, hvordan det udvikler sig, 
og hvordan det adskiller sig fra skriftsprog. 
Det er forskernes håb at få eleverne til at 
gå på opdagelse i sproget. Få dem til at 
indse, hvor forskelligt vi taler alt efter vo-
res alder, hvor i landet vi kommer fra, 
hvem vi taler med, og hvad vi taler om, 
og at der er mange forskellige holdninger 
til sproget. Det, der er accepteret talesprog 
i én situation, bliver misforstået i en anden 
situation. 

”Der sker ofte et clash mellem, hvordan 
sproget er ment, og hvordan det bliver 
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Det er Sprogforandringscentret 

på Københavns Universitet, der 

står bag talesprogsbutikken.

hum.ku.dk og den tilhørende 

talesprogskaravane. Sprogfor-

andringscentret undersøger, 

hvordan dansk talesprog har 

forandret sig i perioden fra 

1900 til 2000. Centret råder 

over en af verdens største 

databaser over talesprog.

Vi vil gerne være  
med til at gøre talesprog  
til en mere integreret del  

af danskfaget.
Janus Spindler Møller, sprogforsker,  

Københavns Universitet
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modtaget, og det clash vil vi gerne have 
de unge til at forholde sig til,” siger Janus 
Spindler Møller. 

Eksempler på sprogkoder, der støder 
sammen, nder man ofte, når unge og 
ældre taler sammen. Ord som ”fuck”, 
”møgluder” og ”motherfucker” er ud-
bredte ord hos grupper af unge, men 
støder ofte ældre mennesker. Janus 
Spindler Møller nævner et eksempel, hvor 

re veninder internt og kærligt ment 
kaldte hinanden ”ludere”, uden at nogen 
tog anstød af det. Det gik først skævt, da 
den ene kom hjem fra en rejse, og ven-
inderne stod klar med et banner, hvorpå 
der stod: ”Velkommen hjem, gamle lu-

der”. Forældrene ventede også i lufthav-
nen, men var knap så begejstrede. 

Men håber gymnasielærerne, at de 
med talesprogsbutikken får hjælp til at 
fastholde et smukt, klassisk dansk, bliver 
de imidlertid sku ede. Det er nemlig ikke 
forskernes intention at tage stilling til, 
om noget er rigtigt eller forkert, eller 
hævde, at det sprog, der tales af én al-
dersgruppe i én samfundsgruppe i én 
egn af landet, er bedre end alt andet.  

”Vi vil gerne beskrive og forstå, men 
ikke diktere, hvad der er korrekt sprog. 
Det, der opleves korrekt ét sted, kan være 
ukorrekt i andre sammenhænge,” siger 
Janus Spindler Møller.  

Men det er ikke det samme som at sige, 
at det er ligegyldigt, hvordan de unge 
taler hvor, understreger sprogforskeren.   

”Vi vil gerne have de unge til selv at 
se kritisk på sproget og hjælpe dem til 
at vurdere, hvordan forskellige former 
for sprog virker i forskellige sammen-
hænge,” forklarer Janus Spindler Møller. 

Talesprogsbutikken har fået støtte fra 
Danmarks Grundforskningsfond. Fore-
løbig er der tale om et pilotprojekt, men 
Sprogforandringscentret regner med, at 
der kan ndes midler, så initiativet bliver 
permanent.  
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LARS GEER  

HAMMERSHØJ
Født 1972, mag.art. i idéhistorie 

fra Aarhus Universitet i 1999, 

ph.d. i sociologi fra Københavns 

Universitet i 2003. Lektor 

ved Institut for Uddannelse 

og Pædagogik ved Danmarks 

Pædagogiske Universitetsskole, 

Aarhus Universitet. 
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Du mener, at det er slut med at betragte almen dannelse 
som et fælles, entydigt begreb. Hvorfor?
De tidligere dannelsesidealer er på retur. Da den moderne 
forestilling om dannelse blev født i slutningen af 1700-tal-
let af tyske nyhumanister, handlede det om at blive men-
neske med stort M. Man skulle danne sin personlighed 
gennem en ophævelse til almenhed. Man skulle altså blive 
som alle andre. I dag har vi det svært med den forestilling. 
Det er i langt højere grad op til den enkelte at afgøre, hvem 
og hvad der skal være forbillede for ens dannelse. Det 
handler om at blive sig selv, blive noget særligt og udvikle 
sin egen interessante personlighed. Man kan ikke længere 
pege på noget almengyldigt. 

Du siger, at det enkelte menneske i dag snarere udvik-
ler sig og danner sin personlighed i smagsfællesskaber 
end i traditionelle fællesskaber. Hvad mener du?
De klassiske kulturelle og politiske fællesskaber er karak-
teriseret ved, at man er fælles om faste og varige størrelser. 
Det kan for eksempel være danskhed. De nye fællesskaber 
opstår derimod, fordi man deler smag for det samme. Det 
kan blandt andet handle om stil og stemning. Selvfølgelig 
kan man stadig danne sig gennem de gamle grækere, men 
man kan lige så godt danne sig i et hiphop-fællesskab  eller 
i det fællesskab, der opstår på Roskilde Festivalen.  

Så et rockerfællesskab kan også danne?
Ja, vi er i en situation, hvor alle fællesskaber i princippet 
kan skabe dannelse. Skal man sige, at et rockerfællesskab 
ikke kan danne, skal man kunne pege på, hvad vores 
almene dannelsesideal er i dag, og det er utroligt svært. 
Rigtig mange fællesskaber kan præsentere en større verden, 
der på en eller anden måde er interessant og kan danne 
den enkelte. Men hvis det skal give mening at tale om 
smag og forbilleder, må man også sige, at der er noget, 
der er bedre end andet. Alt er langtfra lige vigtigt. Det er 
jo de færreste bøger, det er værd at læse. Ligesom det er 
de færreste fællesskaber, det er værd at omgås. 
 
Du kritiserer gymnasiet for ikke at have nytænkt, hvad 
dannelse er i dag. Hvad er problemet? 
Gymnasiet er ikke fulgt med tiden. Da man lavede gym-

nasiereformen, glemte man at tænke over, hvad dannelse 
er i dag, og hvad der dermed er almendannende fag. Det 
er et problem, at gymnasiet, der jo er dannelsesanstalten 
par excellence, stadig er gennemsyret af de klassiske dan-
nelsesidealer: Humanitet, det nationale og oplysning. Old-
tidskundskab, latin, dansk, historie, fysik og samfundsfag 
er fag, som netop afspejler disse dannelsesidealer. Men de 
idealer fungerer ikke mere, og derfor står man tilbage med 
en række almendannende fag, der har mistet deres legiti-
mitet. For nyhumanisterne i Tyskland i slutningen af 
1700-tallet var det en selvfølge, at de gamle grækere var 
forbilledet for dannelse. Sådan er det ikke i dag. For os er 
det alt andet end selvfølgeligt, hvad der er idealet og den 
gode smag. 

Men hvad er så dit eget bud på nye almendannende 
gymnasiefag?
Jeg siger ikke, at det er nemt. Tværtimod kan jeg godt 
forstå, at gymnasiet har svært ved at nde ud af, hvad det 
almendannende er i dag. Når det ikke længere handler om 
at blive almen, men særlig, så er mit bedste bud, at det 
nye dannelsesideal er det interessante. Det er de interes-
sante fortællinger, man skal lede efter. Fortællinger, der 
giver et nyt perspektiv på tingene og handler om, at man 
er en del af noget større. Jeg ser for eksempel kosmologi 
som et bud på et nyt naturvidenskabeligt almendannende 
fag. Det er fortællingen om, at vi alle er en del af det liv, 
der opstod på jorden for 3,8 milliarder år siden. Et andet 
bud er evolutionsteori, der handler om, at vi alle sammen 
stammer fra det samme liv. Den slags historier, tror jeg, 
vil give de unge en anden interesse for naturvidenskab.  

Gymnasiets syn på almendannelse er forældet

Lars Geer Hammershøj er forfatter til bogen 

Kreativitet – et spørgsmål om dannelse, der 

udkommer 30. marts. I bogen ser han kreativitet 

i et dannelsesperspektiv og giver bud på pæda-

gogikker, der fremmer dannelse og kreativitet i 

gymnasiet og det øvrige uddannelsessystem. 

Den almene dannelse er i opløsning. I dag kan alle fællesskaber i princippet 
skabe dannelse. Det er et problem, at fagene i gymnasiet bygger på tidligere tiders 
dannelsessyn, mener idéhistoriker Lars Geer Hammershøj.
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Novo Science Ambassadørerne er talentfulde universitetsstuderende, der beskæfti-
ger sig med bioteknologi, medicin eller sundhed. De fortæller begejstret om forsknin-
gens verden og kan inspirere eleverne til at tage en videre uddannelse. 

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

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der giver danskerne 
mulighed for at gå på opdagelse i en verden af viden - fra mad til medicin, fra dyr til di-
alekter, fra robotter til rumfart. Uddannelsesministeriet står bag Forskningens Døgn, 
som har eksisteret siden 2005. Festivalen afholdes den 19., 20. og 21. april 2012 og 
henvender sig til alle, der er åbne for at blive underholdt og lære nyt. Se programmet 
på www.forsk.dk

Skal dine elever
inspireres til at tage en 

videre uddannelse?  
Få besøg af en Science Ambassadør under 

Forskningens Døgn den 19., 20. og 21. april 2012  



GYMNASIELIV

HTX Sukkertoppen i Valby holder seminar om mødekultur.

Under en del af seminaret bliver udvalgte lærere enten  

gjort blinde eller døve for at observere rollemønstre.
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IDRÆT SKÆRPER  
ENGAGEMENTET
EM i håndbold har for kort tid siden fyldt 

i de danske hjem. Sådan en sportsbe-
givenhed kan let give fjerne og trætte 

blikke i en gymnasieklasse. Det har Viborg 
Katedralskole og Viborg Tekniske Gymnasium 
taget konsekvensen af og i fællesskab opret-
tet et idrætsgymnasium.

”Hvorfor ikke invitere idrætten ind i gym-
nasieklassen i stedet for at blive irriteret over 
den,” siger lærer Orla Højris Jensen, der også 
er leder af Idrætsgymnasiet i Viborg.

På forsøgsbasis har de for andet år et 
idrætsgymnasium. Det er en treårig gymna-
sial uddannelse med fokus på idræt, it og 
internationalisering. Uddannelsen kombi-
nerer fag og fagligt indhold fra det almene 
gymnasium og det tekniske gymnasium. 
Foreløbig er der en såkaldt 1.i og 2.i. Eleverne 
har alle opfyldt de almindelige betingelser 
for optagelse på en gymnasial uddannelse. 
Derudover har de en særlig interesse for 
håndbold eller fodbold. I modsætning til 
skolens Team Danmark-elever behøver 
idrætsgymnasieeleverne ikke at være elite-
sportsudøvere.

”Vi har vidt forskellige elevtyper på idræts-

gymnasiet. Men de bindes sammen af den 
store interesse for deres sport. På trods af at 
de sportsligt er på forskellige niveauer,” for-
tæller Orla Højris Jensen.

Rent fagligt er idrætsklasserne bundet af 
de faglige bekendtgørelser, men lærerne for-
søger at tone fagene. Når de snart tager på 
studietur til Barcelona, er det ikke kun 
sportsklubber, der skal besøges. For eksem-
pel kigger de i historie på områdets historie, 
og hvad der ligger til grund for Barcelona 
og Madrids fjendtlighed. 

Kropslighed giver sammenhold
Eleverne får langt mere idræt, end det ellers 
er muligt i det almene gymnasium. Over 
100 timer bliver det til, når de sportsglade 
elever kan sætte studenterhuen på hovedet. 
Viborg Katedralskoles idrætslærer Carsten 
Wærum Johansen står ud over historieun-
dervisningen også for den teoretiske idræts-
undervisning i de to klasser. Dagens lektion 
handler om, hvordan muskler kan produ-
cere spænding, og hvilke forskellige egen-
skaber muskel beren har. Til sidst går dis-
kussionen ivrigt om, hvorvidt det er muligt 
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F ysisk aktivitet øger indlæring. Det  
konkluderede ledende forskere på 
 området for kort tid siden efter 

ere års formodning om, at der er en 
sammenhæng mellem fysisk aktivitet 
og læring.

”Fysisk aktivitet forstærker indlæring af 
bogligt materiale,” fortæller en af for-
skerne, professor Jens Bo Nielsen fra In-
stitut for Idræt og Institut for Neuroviden-
skab og Farmakologi på Københavns 
Universitet. Han hører til to institutter, fordi 

han netop forsker i krydsfeltet mellem hjer-
nen og bevægelse. Det vil sige viden om, 
hvad der skal til, for at vi kan bevæge os, 
og hvad bevægelse gør for hjernen. 

Forskerne mødtes til en konsensuskon-
ference i Danmark, hvor de fremlagde 
deres forskningsresultater og diskuterede 
dem. Forskerne repræsenterer forskellige 
fag og discipliner inden for området. Til 
daglig arbejder de med udgangspunkt i 
vidt forskellige videnskabelige metoder 
og videnskabsteoretiske opfattelser. Men 

de fandt frem til en fælles konklusion. 
Jens Bo Nielsen fortæller, at man groft 

kan kategorisere forskernes empiri i tre 
grupper: Den humanistiske indfaldsvinkel, 
hvor de præsenterede analyser af, at fysisk 
aktivitet kan bruges i undervisningsøje-
med. Hvordan den kropslige erfaring kan 
overføres til mere boglig læring.

Løb gør rotter klogere
Dernæst var der den mere statistisk epi-
demiologiske evidens, blandt andet i form 

Når man brænder for sport, 
kan det være svært at se 

meningen med en boglig 
ungdomsuddannelse. Men 

Idrætsgymnasiet i Viborg har 
gjort plads til de unges inte-

resse, samtidig med at de får 
en gymnasial uddannelse.
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at ændre sin muskel berkomposition. For-
skellene mellem håndbold- og fodboldmusk-
ler bliver også vendt.

I den praktiske idrætsundervisning deles 
eleverne op i et håndbold- og et fodboldhold. 
Og så tager byens dygtigste trænere over. 
Katedralskolens idrætslærer er dog altid med 
på sidelinjen. Det er også ham, der står for 
koordinering, karakterafgivning og eksamen.   

Idrætsgymnasiet ændrer på den klassiske 
kønsfordeling i det almene gymnasium, hvor 
der normalt er en overvægt af piger. To ud 
af tre elever er drenge i de to idrætsklasser.

”Vi har altså fået fat i nogle drenge ved 
hjælp af sporten,” fortæller Orla Højris Jen-
sen.

Rikke Christensen er normalt lærer på Vi-
borg Tekniske Gymnasium, som ligger om-
kring en kilometer fra Viborg Katedralskole. 
Hun underviser idrætsklasserne i engelsk 
og dansk, samtidig med at hun er kontakt-

VIBORG IDRÆTSGYMNASIUM   

 

og fagligt indhold fra det almene gymnasium 

og det tekniske gymnasium.

for optagelse på en gymnasial uddannelse. 

Derudover skal de have en særlig interesse 

for håndbold eller fodbold.

Viborg Tekniske Gymnasium, Viborg HK og 

Viborg FF.

almene og det tekniske gymnasium samt af 

trænere fra de to klubber. 

af en større undersøgelse fra Sverige. Her 
havde de kigget nærmere på 1,5 millioner 
værnepligtiges data og fundet en meget klar 
sammenhæng imellem de unges intelligens-
kvotient og deres grad af fysisk aktivitet. 
Konklusionen var, at de 18-årige, der har 
den bedste kondition, også er dem, som en-
der med at få den højeste uddannelse og 
tjene mest. I forskningen taler man om en 
predictor forstået som, hvor meget man kan 
forudsige på baggrund af nogle parametre. 

”Konditionstallet hos de 18-årige er en god 

predictor for, hvor succesfulde de bliver si-
denhen,” siger Jens Bo Nielsen.   

Derved havde de fundet frem til en sam-
menhæng. Jens Bo Nielsen påpeger dog, at 
det næste problem er, at man ikke kender 

årsagssammenhængen. Forklaringerne kan 
gå begge veje. 

”Det kan jo hænge sammen med, at de 
meget intelligente vælger at være fysisk ak-
tive. Men det kunne også være, at når man 
kommer fra de socialt bedste hjem, så klarer 
man sig godt i skolen og fysisk, og derfor får 
man også succes senere hen i livet,” siger 
Jens Bo Nielsen.

Man er derfor nødt til at sammenholde det 
med empiri fra biologien. Her har man for 
eksempel lavet forsøg med rotter. Den ene 

Det virker mærkvær-
digt og uhensigtsmæssigt, 

at vi har et skolesystem, 
der faktisk går ud på at 
tvinge vores børn til at 

sidde stille og lære. 
Jens Bo Nielsen, professor, Institut for 

Idræt, Københavns Universitet
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lærer for eleverne. Hun synes, at eleverne i 
idrætsklasserne er mere livlige i forhold til 
htx-klasser.

”Det er tydeligt, at de har brug for bevæ-
gelse og variation af undervisningen,” for-
tæller Rikke Christensen. 

Carsten Wærum Johansen oplever ikke, 
at de er mere livlige i forhold til de stx-elever, 
han normalt møder på skolen. 

”Når vi tager de sportslige vinkler ind i 
undervisningen, bliver de mere engagerede,” 
siger Carsten Værum Johansen. 

Sportsånden smitter af på de unge men-
nesker, fortæller Rikke Christensen.

”De er meget velfungerende socialt og har 
et helt fantastisk sammenhold.” 

Hun tror, at det gode kammeratskab blandt 
andet skyldes, at eleverne er kropslige sam-
men og vant til at arbejde tæt sammen. Og 
at de alle er vokset op med holdsporten.  

”Fra deres sport er de vant til at plan-
lægge, og det kommer dem i den grad til 
gavn i gymnasiet,” siger Rikke Christensen. 

”De er også vant til at præstere og være på 
i sporten, og det gør dem rigtig gode til at 
fremlægge,” siger Carsten Værum Johansen.

Der er en del mere forberedelse for lærerne 
for at få undervisningen tonet ind på den 
internationale idrætslinje. I engelsk har de 
for eksempel lige haft om USA, hvor Rikke 
Christensen underviste i de amerikanske 
ekstreme sportsgrene og identitet. Hun er 
selv håndboldspiller og synes, at det er sjovt 
at undervise de unge livlige sportsentusiaster. 

Orla Højris Jensen har en formodning om, 
at idrætslinjen har været med til at styrke 
elevernes karakterer. Det forbliver dog en 
hypotese, da han jo kun kan gisne om, hvor-
dan det ellers var gået dem. 

”Men jeg tror på, at vi har fundet en niche 
for eleverne, der gør, at de er meget mere 
motiverede for at lære,” siger han. 

Orla Højris Jensen har undersøgt karak-
tergennemsnittet på idrætslinjen, og det ser 
godt ud. Skolens første idrætsklasse havde 
sidste år et karaktergennemsnit, der lå helt 
i toppen sammenlignet med en almindelig 
htx-klasse og i den bedste tredjedel sam-
menlignet med en stx-klasse. 

”Jeg håber, at idrætsgymnasiet gør ele-
verne til hele mennesker både på grund af, 
at de har fulgt et højt fagligt niveau, men 
også fordi de har fået mulighed for at fordybe 
sig i idrætten og se den i et større perspektiv,” 
siger Orla Højris Jensen. 

Sport ruster elever 
Eleverne er tre dage på Katedralskolen og to 
dage på det tekniske gymnasium om ugen.  
Omkostningen er, at eleverne er lidt splittede 
mellem de to skolekulturer. De hører ikke helt 
til på nogen af skolerne, mener Orla Højris 
Jensen. Han tror, at det også er årsagen til, 
at deres sammenhold er så godt. Opdelingen 
påvirker også lærerne. Rikke Christensen un-
derviser nemlig også idrætsklassen  
på Viborg Katedralskole, men hun er ikke 
 rigtig blevet en fast del af lærerstaben der. 

”Det vil kræve for meget, hvis jeg skulle 
deltage i deres læreraktiviteter også. Jeg har 
simpelthen for få timer på skolen til, at det 
vil give mening. Men det gør da også, at jeg 
stadig lidt er en gæst på min ene arbejdsplads.

Det har også været en udfordring for læ-
rerne fra de to gymnasiale studieretninger 
at nde fodslag i studieområdet (SO).

”Det er jo klart, at lærerne fra stx lige 
skulle lære SO at kende. Og vi skulle få sam-
arbejdet mellem det to uddannelsessteders 
lærere til at fungere, på trods af at vi ikke 
dagligt går op og ned ad hinanden,” fortæl-
ler Rikke Christensen.

”Men ellers er der ikke de store problemer, 
for SO minder jo lidt om AT,” siger Carsten 
Værum Johansen. 

Rikke Christensen mener, at der ville være 
mange fordele ved, at resten af ungdomsud-
dannelserne også k idræt.

”Når man ser på de elever, der har det 
svært på ungdomsuddannelserne, så er det 
jo aldrig dem, som er fysisk aktive,” påpeger 
hun.   

Mange htx-elever har efterspurgt idræt, 
og derfor vil Viborg Tekniske Gymnasium 
fra næste skoleår udbyde idræt for alle ele-
ver.

”Som sportsmenneske kan man nogle 
gange godt tænke om dem, der har det svært, 
at hvis de bare kunne få lidt energi fra det 
fysiske, så ville de kunne klare lidt mere,” 
siger Rikke Christensen. 

gruppe rotter trænede på løbebånd, imens 
den anden gruppe rotter bare sad i buret og 
kedede sig.    

”De løbetrænede rotter blev bedre til at 
nde vej i labyrinten end de inaktive rotter,” 

fortæller Jens Bo Nielsen.

Vi sidder for stille
Trods de interessante konklusioner under-
streger Jens Bo Nielsen, at der stadig er en 
masse uafklarede spørgsmål. Der mangler 
stadig forskning på mennesker om, hvor me-
get fysisk aktivitet og hvornår man skal lave 
det for at optimere indlæringen. Og om det 
gælder alle former for indlæring og alle for-
mer for fysisk aktivitet.

Det generelle budskab er, at fysisk aktivitet 
er godt, og meget fysisk aktivitet er forment-

lig endnu bedre. Mennesket er slet ikke ind-
rettet til at sidde stille i 45 minutter og mod-
tage undervisning, fortæller forskeren. 

”Det virker mærkværdigt og uhensigtsmæs-
sigt, at vi har et skolesystem, der faktisk går 
ud på at tvinge vores børn til at sidde stille 
og lære,” understreger Jens Bo Nielsen.

Han anbefaler, at man deler timerne mere 
op og får mulighed for både at løbe og hoppe 
i pauserne.

”Det drejer sig om at få skabt en livsstil, 
hvor fysisk aktivitet indgår som en naturlig 
del. Derfor er det også hul i hovedet med alle 
de møder, som vi tvinges til at deltage i. Og 
af hensyn til den hjernemæssige produktion 
bør man holde mange pauser med fysisk ak-
tivitet,” siger Jens Bo Nielsen. 

FYSISK AKTIVITET:   

i forhold til problemløsning, logisk 

tænkning, rumopfattelse, sproglige 

færdigheder, arbejdshukommelse, 

selvopfattelse og opmærksomhed.

udvikling af mentale, emotionelle og 

sociale processer.

kan fremme hjernens strukturelle 

og funktionelle ændring gennem 

læring og erfaring.

kognitiv svækkelse som følge af 

alder og sygdom.

den er integreret i undervisningen.

K
IL

D
E

: K
O

N
S

E
N

S
U

S
K

O
N

F
E

R
E

N
C

E
N

 O
M

 F
Y
S

IS
K

 A
K

T
IV

IT
E

T
 O

G
 L

Æ
R

IN
G

  

28

Gym
nasieskolen  #2  2012



GL MENER

Flere end nogensinde før k en studen-
terhue på i sommer, og nu ved vi også, 
hvordan de har klaret sig. På stx skal 
vi blive bedre til at bryde den sociale 

arv, og vi skal på alle gymnasie-
uddannelserne blive bedre til at 
få drengene og elever med anden 
etnisk baggrund med.

Undervisningsministeriets un-
dersøgelse viser desuden, at bo-
nus A spiller en rolle i forhold til 
karaktergennemsnittet, og at ef-
fekten er forskellig alt efter ud-
dannelse. På htx er e ekten en 
stigning på 0,2 i eksamensresul-
tatet, mens den for hhx og stx er 
0,1. Bonus A har ikke nogen e ekt 
på hf. 

Når bonus A-e ekten er så for-
skellig, skyldes det uddannelsernes struktur og 
institutionernes sammensætning af studieret-
ninger. O entliggørelsen k da også straks le-
derforeningerne på banen. Rektorforeningens 
formand mente, at bonus A først skulle udløses 
ved 5-6 A-fag (hvilket ville betyde, at det stort 
set kun ville være stx, der ville have glæde af 
bonussen), mens en repræsentant fra gymna-
sieudvalget hos erhvervsskolelederne straks 
replicerede, at htx har ere undervisningstimer, 
og så ville det være snyd for htx-eleverne. Når 
man ser bort fra argumentationsniveauet, som 
mest minder om små drenges sammenlignings-
lege, er det vigtigt at diskutere karakterer, ka-
rakterniveauer, og om vi skal have særlige præ-
mieringssystemer. 

Ved indførelsen af det nuværende karakter-
system var Gymnasieskolernes Lærerforening 
(GL) imod bonus A – altså at eleven kan gange 
gennemsnittet op ved ekstra A-niveau-fag. Og 
når Ministreriet for Børn og Undervisning nu 
synliggør, at det er struktur, der er afgørende 
for, hvem der får bonus, er der ikke meget ret-
færdighed tilbage. GL vil derfor igen anbefale 
ministeren at få afska et bonus A, så alle elever 
stilles lige – uanset strukturen på den valgte 
uddannelse og institution.

Det er vigtigt at huske, hvorfor vi k 12-ska-
laen. Det var, fordi danske studerende ikke skal 

stilles ringere, hvis de vil optages på de attrak-
tive universiteter rundt om i verden. Det gamle 
13-tal var den helt usædvanlige karakter, mens 
12-tallet skal gives for ”den fremragende præ-

station, der demonstre-
rer udtømmende opfyl-
delse af fagets mål, 
med ingen eller få 
uvæsentlige mangler.” 
Eller sagt på alminde-
lig dansk – for den rig-
tig gode, men ikke helt 
usædvanlige præsta-
tion. Det skal altså 
ikke være sværere at 
få topkarakter i Dan-
mark, end det er i an-
dre lande. Faktisk var 
det meningen, at 10 

procent af enkeltkaraktererne skulle være 12. 
Det svarer nemlig til, hvad man kender fra ud-
landet.

Og med uddannelsesministerens ønske om, 
at ere studerende griber muligheden for 
at studere i udlandet, er det vigtigt, at 
de får retfærdige karakterer på niveau 
med studenter i andre lande. Det vil 
være bonus for studenterne og for det 
danske samfund.  

Gorm Leschly,  
GL’s formand

Bonus med mange studenter

Det er vigtigt at 
diskutere karakterer, 
karakterniveauer,
og om vi skal have 
særlige præmierings-
systemer.
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Arabisk er blevet 
en del af kulturkampen 
mod islam og muslimer.

 Helle Lykke Nielsen, lektor, Center for 

Mellemøststudier, Syddansk Universitet
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”Dine arabiske sprogkompe-
tencer kan vi ikke bruge 
til noget.” Det er ifølge 
lektor Helle Lykke Nielsen 

det signal, som det danske samfund sen-
der til unge med indvandrerbaggrund. 
Hun er fagansvarlig for arabisk og ph.d. 
ved Center for Mellemøststudier på Syd-
dansk Universitet.  

”Gennem en del år har man politisk, 
samfunds- og uddannelsesmæssigt sendt 
et signal til de unge om at glemme deres 
arabiske baggrund. Det er så ærgerligt,” 
siger Helle Lykke Nielsen. 

-
rere kår end tidligere. Men for arabisk står 
det endnu værre til. Engelsk har stadig 
førertrøjen på hos danskerne, og sammen 
med tysk, fransk og spansk er engelsk med 

Lykke Nielsen. Helt nederst i det danske 
sproghierarki ligger arabisk langt efter en 
del fremmedsprog som for eksempel ki-

til. 
”Der er lav status i et indvandrersprog. 

Det skyldes blandt andet utallige forsøg 
på at forbinde arabisk med sociale proble-
mer for herefter at gøre alt for at udrydde 
det,” siger Helle Lykke Nielsen. 

Hun forklarer, at arabisk er blevet dårligt 
ikoniseret. Det betyder, at arabisk er blevet 
et ikon for lav social status, høj arbejds-
løshed og sociale problemer. Det har blandt 
andet den tidligere regering og dens støt-
teparti, men også repræsentanter for den 
akademiske elite kunnet gøre ved gang på 
gang at fremhæve arabisk som et sprog, 
der udelukkende tales i Gellerup eller 
Vollsmose. 

”Arabisk bliver associeret med socialt 
svage individer, der ikke kan bidrage til 
samfundets udvikling. Og i forlængelse af 
det billede ses sproget som noget, der ko-
ster samfundet mange penge,” siger Helle 
Lykke Nielsen. 
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Danskerne taler 
færre sprog end 

tidligere. Men det 
danske samfund har 

også været alt for 
dårligt til at udnytte 

indvandrersprogene, 
mener lektor Helle 

Lykke Nielsen.  
Og der har været 

mange tiltag, hvis 
formål er at udrydde 
indvandrersprogene.

VI GÅR GLIP AF  
INDVANDRER- 

SPROGENE
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Hollandsk frem for arabisk
Ikonisering bliver først rigtig slagkraftig, 
når den kobles med en anden strategi, som 
i forskningslitteratur kaldes for udradering 
eller erasure. Helle Lykke Nielsen giver 
som eksempel, at den danske regering 
valgte at afska e statsstøtten til moders-
målsundervisningen i ikke-europæiske 
sprog. Derved er det kommunerne, der 
skal nde penge til sprogundervisningen. 
Ifølge Helle Lykke Nielsen er det kun tre 
ud af de tyve kommuner med est tospro-
gede børn, som udbyder gratis moders-
målsundervisning. Til gengæld kan for 
eksempel hollandske til ytteres børn få 
statsstøttet modersmålsundervisning i 
Danmark på grund af et EU-krav. Arabiske 
eller tyrkiske indvandreres børn er ofte 
henvist til lokale koran- eller privatskoler. 
Konsekvensen er, at børnenes andetsprogs-
kompetencer bliver udvisket med tiden.  

”Det er sådan et spild. For hvor det må-

ske kun kræver en lille afpudsning nu, så 
vil næste generation have meget dårligere 
forudsætninger, når deres forældre ikke 
taler sproget så godt,” vurderer Helle Lykke 
Nielsen. 

Det ærgrer forskeren, fordi hun kan se, 
hvordan erhvervslivet efterspørger kandi-
dater med arabisk eller andre fremmed-
sprog. 

”Det er ikke, fordi alle skal læse arabisk 
på universitetet. Men de unge kan have 
sproget som en ekstra kompetence. Og det 
kan give dem gode job,” siger Helle Lykke 
Nielsen. 

På Center for Mellemøststudier læser de 
studerende ikke kun arabisk. Sproget er 
enten kombineret med international virk-
somhedskommunikation, interkulturel 
pædagogik eller økonomi. 

Helle Lykke Nielsen kan se, hvor efter-
tragtede kandidaterne med arabisk er, fordi 
alle kommer hurtigt i job efter eksamen.  

Arabisktalende er illoyale 
Sprogplanlægningen i Danmark i de se-
neste år har også øget presset på indvand-
rersprogene, fortæller Helle Lykke Nielsen.  

”I hele sprogscreeningskulturen bliver 
det fremlagt, som om sprogtilegnelse er 
et spørgsmål om enten eller. Det hævdes 
nærmest, at indvandrersprogene blokerer 
for at lære dansk,” siger hun. 

Og det på trods af at den myte strider 
mod meget store dele af national og inter-
national forskning om sprogtilegnelse.  

Når sproget bliver gjort til enten eller, 
sletter man ikke blot indvandrersprogenes 
betydning for det danske samfund. Man 
gør også sproget til et spørgsmål om loya-
litet ud fra devisen: At være dansk vil sige 
at tale dansk, påpeger Helle Lykke Nielsen. 
Når brugen af dansk forbindes med loya-
litet, er det et eksempel på, hvad man i 
forskningen kalder fraktal rekursivitet. Det 
betyder, at man løfter sproglige problem-
stillinger ud af deres sproglige sammen-
hæng og bruger dem til andre formål, for 
eksempel politiske, ideologiske eller kul-
turelle, forklarer hun.

”Arabisk er blevet en del af kulturkam-
pen mod islam og muslimer. I stedet for 
at se indvandrersprogene som kompeten-
cer, der kan komme det danske samfund 
til gavn i både kommercielle og politiske 
sammenhænge, og som et nyttigt og intel-

  Født i 1957. Student fra 

Vestre Borgerdyd. Ph.d. i 

arabisk og fremmedsprogs-

pædagogik på Odense 

Universitet. Cand.mag. i 

arabiske områdestudier 

på Odense Universitet og 

fransk på Københavns 

Universitet.

  Lektor på Center for 

Mellem øststudier på  

Syddansk Universitet

  Har været med til at starte 

arabisk op som valgfag i 

gymnasiet, hvor hun også 

sidder i opgavekommissio-

nen og er censor.

  Har skrevet bøgerne:  

Saddam – fyrsten fra Tikrit. 

Internet og fjerne fremmed-

sprog.  

Når kvinder rejser – klar 

dig selv i Mellemøsten og 

Nordafrika. 

  Hun har desuden bidraget til 

flere bøger og tidsskrifter 

om arabisk retorik.

OM
HELLE LYKKE 
NIELSEN

Arabisk bliver 
associeret med socialt  

svage individer, der  
ikke kan bidrage til 

samfundets udvikling. 
 Helle Lykke Nielsen, lektor, Center for  

Mellemøststudier, Syddansk Universitet
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lektuelt stimulerende redskab for tosprogede 
børn og unge,” siger Helle Lykke Nielsen.

Men holdningen til tosprogethed er ikke 
konsekvent.

”Når lille Ian taler engelsk, fordi han har 
en dansk og en australsk forælder, er vi ved 
at falde ned af stolen af benovelse. Men når 
lille Fatima taler arabisk, gør staten stort 
drama ud af det,” siger hun.

Når unge med arabiske forældre vælger 
at læse arabisk på universitetet, har Helle 
Lykke Nielsen utallige gange hørt selv andre 
akademikere omtale det som en lettere vej 
til at blive akademiker. Det kan gøre hende 
og hendes kolleger harme.

”Når unge vælger at fordybe sig og lægge 
kræfter i et fag, så burde vi som samfund 
være glade. Det medfører så mange andre 
ting ud over arabisk. De lærer at forholde 
sig til komplicerede sammenhænge og får 
blik for andre kulturer,” siger Helle Lykke 
Nielsen.

Hun undrer sig over, at man ser anderle-
des på, når for eksempel lægebørn vælger 
at læse medicin. Det vækker oftest anerken-
delse hos de este.

”Når vi nedgør de unges sproglige kom-
petencer, får de en dårlig selvopfattelse og 
er mindre læringsparate til andre fag,” ad-
varer hun. 

Helle Lykke Nielsen har kigget alle aviser 
igennem de sidste fem år for at undersøge, 
hvordan arabisk optræder. Hun fandt frem 
til, at alle artikler kunne deles op i tre ka-
tegorier: Arabisk blev enten brugt som et 
ikon på lav social status, i et forsøg på at 
udviske sproget eller i kulturkampdiskus-
sionen. Hun savner de gode historier, som 
hun dagligt møder.

”Vi har som et lille samfund brug for at 
åbne os op globalt. Med 280 millioner ara-
bere som nærmeste naboer til Europa og 
arabisk som det største indvandrersprog i 
Danmark er sproget selvskrevet som frem-
med- og andetsprog,” understreger hun. 

33

Gym
nasieskolen  #2  2012



SKEMAFRI

Ubehøvlet En ubehøvlet fløs maser ind foran   

ældre damer i bussen. Men oprindeligt var en færdig-

uddannet lærling ubehøvlet, til han var blevet behøvlet af ældre svende  

og optaget i lavet. Lærlingen fik på symbolsk vis høvlet alle knaster af  

kroppen – ører, næse og køn med en stor træmodel af en høvl.

T
EKST: R

IKKE H
Ø

M JEN
SEN O

G M
O

RTEN JEST

Sprognørddeno

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

1. Det er fedt at se en 

god film i en hyggelig, lille 

biograf som Metropol eller 

Biffen i Aalborg. Jeg har ikke 

været i biffen i et halvt år. Så 

jeg skal ind at se J. Edgar 

med en god ven eller kollega. 

Leonardo DiCaprio spiller 

sindssygt godt. Wim Wen-

ders’ dansefilm Himlen over 

Pina har også fået super 

fede, nærmest overstrøm-

mende anbefalinger. Det går 

jeg nogle gange efter! Filmen 

om Marylin Monroe er måske 

heller ikke så dårlig en idé 

at se. For Information skrev 

i anmeldelsen, at ”hendes 

hud er så blød, at hun virker 

uskarp på lærredet”. 

2. Jeg har lige læst krimien 

1Q84 af Haruki Murakami. Så jeg 

vil gerne læse toeren for at finde 

ud af, hvad det hele ender med. Jeg 

tror, han er en af de forfattere, 

som er i stand til at lande mange af 

de bolde, han har kastet op i luften i 

etteren. Der er to universer i bogen 

– et banalt plan med et surrealistisk 

og mystisk plan bagved. Det er 

sådan en Alice in Wonderland-agtig 

fornemmelse, for virkeligheden 

bliver fantastisk, samtidig med at 

den er realistisk. Det er ret sjovt. 

Og så er det spændende at læse 

noget af en japansk forfatter. Det 

er en anden måde at tænke på og 

så alligevel ikke, for hans referen-

cer er ofte de samme som vestens, 

da han har boet i Europa. 

3. Man skal huske at 

komme ud i det gode vejr, 

nu hvor det bliver lysere. For 

eksempel kan man gå en tur 

på stranden eller i skoven, 

hvor man kan være lidt for 

sig selv. Det er godt for 

tankevirksomheden. Det er 

nu sjældent, jeg selv går. Det 

sker mest, hvis mine unger 

er på besøg. Men jeg plejer 

at løbe eller cykle i Dron-

ninglund Storskov en times 

tid om dagen. Så falder der 

ro på, og der kommer orden 

i ens hoved. Man skal jo ikke 

andet end at få gjort ruten 

færdig. På den måde får 

man styr på nogle ting og 

kommer i tanke om andre.

Navn: Jesper Agerbo    Alder: 49 år    Skole: VUC Nordjylland, Aalborg    FAG: Geografi

turguidenturguidenkultkulttttt

Armhulenh

Ligner sheriffen af soveværelset en 

kastreret hankat med hængebug? Så gør føl-

gende: 1) Spis mindre. Ja, det er uretfærdigt 

og ondt, men ellers kan man ikke skimte dine 

muller! 2) Brug ét sølle minut om dagen på 

maveøvelsen Captains Chair. Den træner 

hele forsiden – fra kronjuvelerne og 

helt op til rødvinspatterne. Du kan 

lave øvelsen på en almindelig stol 

ved at sætte hænderne ind under 

lårene og bruge mavemusklerne til 

at løfte knæ og mås, så de svæver 

frit i luften. Prøv også den masochis-

tiske version: kortlink.dk/aevq eller den 

overkommelige: kortlink.dk/aevr.

ærdig-

de 

f 

Ammestuene

Er du det 101 procent forudsigelige får i flokken, som  

bliver lammetæsket af vennerne, når I spiller ego? Og er dit  

sexliv lig lille onsdag og store lørdag (med ekstratur)?  

Så gør det, ”sådan en som dig” ikke gør. Vi er ikke ude i porscher, 

skilsmissekrøller og panikrød læbestift. Æd blot af hverdagens 

morsomheder. Dyk de 3,80 meter ned på bunden af svømme-

hallen. Meld dig til poledancing. Køb en hund. Spis en falafel.  

Lev lidt. Inden for lovens rammer naturligvis ...

M
O

RTEN JEST

kastreret

gende: 1

og ondt, m

muller! 2

mave

he

a

frit

tiske

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

* Svar: The Shawshank Redemption (1994)

Vintippeti

Ak ja, netop som jeg sidste gang mere 

eller mindre havde proklameret forårets 

komme, hvad skete der så? Hovmod 

stod for fald, som sædvanligt – og jeg 

stod således pludselig med sne op over 

anklerne og en pose vejsalt i armene i 

min indkørsel; jeg skulle jo ud at hente 

forsyninger til weekenden. Sne, det 

passer til juleferien og Alperne i uge 7 

og 8 – vin, derimod, passer til enhver 

lejlighed! Og en god lejlighed til at kigge 

en ekstra gang i flasken er netop de 

kolde og mørke hverdagsaftener, der 

bare skal overstås. Derfor har jeg denne 

gang fundet et par bud, der burde kunne 

hjælpe med at holde den værste influen-

za og sindets farligste mørkemænd fra 

døren: En Portillo Malbec 2010 fra det 

legendariske hus Salentein i Argentina 

samt en piemontesisk Monferrato 2008 

fra Angelo Rocca & Figli. To vidt forskel-

lige vine, og alt andet ville vel også være 

mærkeligt med de mere end 10.000 

kilometer imellem stokkenes jord.

Salentein er som regel eksponent for 

fyldige malbecvine rige på smag og med 

kraftig aroma. Portillo er ingen undta-

gelse, om end den er knap så fed og mørk 

som husets ”førstevine”. At tale om en 

fattigmandsmalbec er måske for meget 

sagt; der er stadig tydelige spor af 

mørke bær og malbecens fløjlsbløde 

præg. Men det er efter min mening 

klart en hverdagsvin i forhold til at 

give 20-25 kroner mere og få den 

klassiske Salentein Malbec, der hol-

der hele vejen, ja, decideret bringer 

nyt liv til en fortabt sjæl! Men som 

hverdagsvin og til prisen kan Portillo 

dog godt snige sig op på fire point.

Det samme gælder italienske 

Rocca Monferrato, der heldigvis er 

bedre end det tvivlsomme engelsk, 

der skal beskrive vinen på ”bagbe-

klædningen”. Også her har vi at gøre 

med en stedtypisk vin. Velduftende 

med en afrundet elegance, der 

breder sig og udvikler sig i munden 

og på tungen. Den vil udfordre dig og 

kræver, at du lader den få lidt ilt og 

udforsker den i diverse afkroge. Da 

vil den vinde – modsat eksempelvis 

Portillo Malbec, der bare kan hældes 

direkte i løgnhalsen, så snart skrue-

låget er drejet.

Men alt i alt to gode bud til hver-

dagsaftenerne, og kan du tilmed 

dyrke amatørønologien i godt 

selskab, kan det jo hurtigt gå hen og 

blive helt forårsagtigt!

karakterskala
Kan bruges i væbnede 

konflikter som kemisk 

krigs førelse, eventuelt som 

erstatning for napalm.

Kan til nød drikkes på 

hverdage – men egner  

sig egentlig bedre som blan-

dingsprodukt i for eksempel 

sangria eller gløgg.

Kan serveres for 

mødre, svigermødre 

og andre familiemedlemmer, 

du gerne vil holde i skak – men 

alligevel ikke spilde din bedste 

vin på.

Kan serveres 

for venner eller 

overordnede, du gerne vil gøre 

indtryk på, men som intet som 

helst aner om vin.

Vinen kan uden 

betænkning 

serveres til bunga bunga-fester 

og lignende.

Andet glas 

drikkes 

stående under afsyngelse af det 

pågældende lands nationalsang.

Indhentet af hverdagen

Rocca  

Monferrato 

2008 koster 

49 kroner 

i KIWI.

Portillo  

Malbec 2010  

fra Bodegas  

Salentein  

koster  

49 kroner i  

Netto.

go-Gadget!gGo-g

Hep på din fætter Jan, mens han pløjer Marselisborg Skov op på 
mountainbike, så dådyr og godtfolk går hvidhårede til ro. Eller tyr din bedste  

veninde i Coopertest. Se, om din svigermor træner i dette sekund, og deltag i 

sportslige udfordringer med hundredvis af fremmede sjæle. Kilden til spas er 

app’en Endomondo (Ja, ja, det lyder som en tarmsygdom). Via gps registrerer den 

dine ruter, kilometer, kalorier og tider. Er du konkurrencemenneske, vil du elske den!   
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KINA
Kontakt Merete 
tlf: 65 65 65 60
asien@team-benns.com
www.team-benns.com

IRLAND
Kontakt Randi 
tlf: 65 65 65 62
salg@team-benns.com
www.team-benns.com

Kejserstaden og Den Store mur

KULTURREJSE TIL KINAS HOVEDSTAD, BEIJING 8 DAGE

9.990,-
pr. person

SUPERPRIS

med dansk

rejseleder

fra kr. 

Afrejse 2012: 23.7 & 12.10

Turen inkluderer: Flyt nonstop tur/retur København – Beijing med SAS (mulighed for provinstilslutning fra Aalborg 

Tag med til Beijing hvor vi udover at opleve storbyens største kulturelle seværdigheder 
også overnatter ved Den Kinesisk Mur.

Rejsen dag for dag:
Dag 1:  Danmark. Afrejse til Beijing, Kina.
Dag 2:  Beijing.

Dag 3:  Beijing.
Dag 4:  Beijing.  

Dag 5:  Beijing-Simatai. 
Dag 6:  Simatai-Beijing

Dag 7:   Beijing.
Dag 8:  Danmark.  

Tillæg for 
enkeltværelse: 

Kr. 1.490.-

Det Ægte Irland med Irlandseksperten Claus Hebor

MIT ÆGTE IRLAND RUNDREJSE 8 DAGE

10.998,-
pr. person

SUPERPRIS

med dansk

rejseleder

fra kr. 

Afrejse 2012: 9.7

Prisen inkluderer:
i dbl-værelse morgenmad inkl. full Irish breakfast og gode middage samt 

programmet

Tag med til et uforglemmeligt møde med det smukke Irland, den enestående kultur og de 
meget gæstfrie irere. En aktiv kulturrejse et overflødighedshorn af store oplevelser med 
betagende natur, kulinariske nydelser og irsk hygge.

Tillæg for 
enkeltværelse: 

Kr. 1.750.-

KejserstKejserstK

 Læserre
jse

r 

    i
 sa

marbejde medGy
mna

sies
kole

n

Rejsen dag for dag:
Dag 1:  Danmark-Dublin
Dag 2:  Dublin-Killarney

Dag 3:  Killarney
Dag 4:  Killarney-Bantry

Dag 5:  Bantry
Dag 6:  Bantry-Cork

Dag 7:  Cork-Dublin
Dag 8:  Dublin-Danmark

REJSEKODE: GS
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KRONIK

Hvorfor er det en naturlov, 
at problemer skal vokse 
sig så store, at de ikke 

kan løses – før de bliver taget 
alvorligt? Jeg har gjort hele vejen 
med fra undermineringen af den 
såkaldte sorte skole (læs: den 
skole, der var interesseret i at 
lære børnene noget fagligt frem 
for at satse på feel good-strate-
gien) over en række modepæda-
gogiske teorier – for eksempel 
ansvar for egen læring, et af re-
formpædagogikkens utallige 
fejlgreb – frem til de seneste 
skud på stammen: Cooperative 
learning og lektiefri skole, der 
for frontløberne blandt kompe-
tence-pædagogik-elskerne for 
tiden synes at være svaret på al 
dårligdom.  

Der skal siges fra. For eksem-
pel med afsæt i en leder i Week-
endavisen under overskriften 
Udannelser (den 14.10.11) – og 
nej, der er ikke tale om en sta-
vefejl: 

”Lørdag [den 8.11.] bragte Po-
litiken resultaterne af en rund-
spørge, som burde have fået 
panikangsten til at melde sig hos 
den nyudklækkede radikale ud-
dannelsesminister Morten Øster-
gaard – eller ’udannelsesmini-
ster’, som københavneravisen 
med en sjov fejl kaldte ham. 

38 procent af de cirka 2.000 
undervisere fra landets fem store 
universiteter mente, at nutidens 

studerende var for fagligt svage, 
at for mange ikke gad læse svære 
bøger, og at de vægtede deres 
fritid højere end studierne. 
Rundspørgen bekræftede til 
fulde den undersøgelse, som for 
nylig viste, hvor lidt tid nogle 
danske studerende ofrer på deres 
uddannelse. Den bekræftede li-
geledes, hvad især lidt ældre 
undervisere også på landets 
gymnasier har sagt i årevis, 
hvorefter de er blevet a ejet som 
sure gamle støvbolde, der havde 
glemt at tage toget til den mo-
derne verden. Det virkelige pa-
radoks i denne misere er ikke, 
at studerende laver for lidt, men 
at de i sidste ende får et eksa-
mensbevis alligevel. Hvis de er 
så elendige, ligger det vel lige 
for at lade dem dumpe. Så hvor-
for sker det ikke?”

Ja, hvorfor sker det ikke? Vi 
”gamle” lærere (bilder os ind at!) 
kende(r) svaret, men gør de unge 
og yngre det også? 

Selvfølgelig kender de alt til 
taxametersystemet, som udløser 
en pose penge, når de stude-
rende kommer ind og igennem 
systemet med et eksamensbevis. 
Dette hovedet under armen-prin-
cip – set fra en kundskabssyns-
vinkel – er den ene af tre hoved-
syndere. For hvor mange vil 
skære den gren over, man selv 
sidder på, ved at afvise/dumpe 
svagt funderede studerende? 

   OM

Cand.mag. i dansk, engelsk, 

filosofi og køn & kultur. Har 

siden 1982 været ansat som 

hf-lærer på først Greve-

Solrød Forberedelseskursus, 

siden VUC Greve, i dag VUC 

Roskilde. Tidligere pædago-

gisk-administrativ medhjæl-

per, studievejleder, pædago-

gikumvejleder, pædagogisk 

koordinator og arrangør af 

efteruddannelseskurser for 

gymnasielærere i regionen 

samt tillidsrepræsentant. Ar-

bejder sideløbende som free-

lanceskribent og anmelder.

LONE  
NØRGAARD

Fra kompetencer  
til kundskaber 

Jørn Lund: Sidste udkald  
– Om dannelse og uddannelse.  

Gyldendals Forlag, 1998.

 

Jørn Lund: Det faglige løft  
– om greb og misgreb i  

uddannelse og forskning.  

Gyldendals Forlag, 2007. 

 
Mellem kundskaber og kaos.  

En antologi om skole og uddannelse 

(2008) (red. af Ditlev Tamm  

og Inger K. Brøgger).  

Forlaget Mørch & Wagner. 

Lars Olsen: Den ny ulighed.  

Gyldendals Forlag, 2007.  

Lars Olsen: Eliternes triumf.  
Forlaget Sohn, 2010.   

– et forsvar for den privatprak-
tiserende lærer 
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KRONIK

Kendskabet til den anden syn-
der er mere tvivlsom, fordi den 
kræver historisk viden: Reform-
pædagogikkens kompetenceideo-
logi, som har betydet, at nutidens 
studerende mangler grundlæg-
gende teoretiske og metodiske 
færdigheder. De studerendes vi-
den er blevet mere over adisk, 
og det et blevet sværere at få dem 
til at sætte sig ind i noget kom-
pliceret. Intet må helst gøre ondt, 
og skulle det alligevel gøre det, 
står der straks behjertede – og 
kortsynede – idémagere klar med 
forslag a la den lektiefri skole. 
Skarpt forfulgt af den tredje syn-
der: Lystprincippets forrang for 
den tunge pligt.

Dannelsens forfald
Taxametersystemet skal selvføl-
gelig laves om, og det kunne 
passende ske samtidig med en 
ændring af gymnasiereformen. 
Begge dele kan kun gå for lang-
somt. For det er jo ikke, fordi det 
skorter på bøger, artikler og vi-
den om, hvad der er årsagerne 
til dannelsens forfald i det sam-
lede uddannelsessystem. 

Lad mig repetere nogle af de 
temaer, hvorom striden står, ved 
at lave nogle punktnedslag i de 
sidste 30-40 års diskussioner – 
med afsæt i fem bøger om ud-
dannelsespolitik. Først professor 
og encyklopædiredaktør Jørn 
Lunds lille kampskrift Sidste ud-
kald – Om dannelse og uddan-
nelse fra 1998, der har været 
min støttestrømpe siden udgi-
velsen. Allerede dengang så han 
nemlig skriften på væggen med 
synspunkter som:

  Kontinuitet er ikke det samme 
som stilstand. Kontinuitet in-
debærer, at man møder det nye 
med noget i bagagen. 

  Konkurrence er ikke en garanti 
for noget som helst kvalitativt. 

  Mange mennesker har spildt 
utroligt meget tid på at høre 
profeter kræve avanceret ud-

styr i stedet for grundlæggende 
kundskaber.  

  Vejen til fordummelse er bro-
lagt med computere, hvis man 
indfører dem på bekostning af 
andre nødvendige initiativer 
uden at sikre det nødvendige 
fundament af grundlæggende 
faglige kundskaber og færdig-
heder. 

  Betydningen af fordybelse. 

Pindene gik til angreb på knæ-
faldet for kompetencepædago-
gikkens floskler. Og ligesom 
Lund led og lider jeg her 13 år 
senere af middelsvær kompeten-
ceforgiftning. 

Jørn Lund fortsatte i Det fag-
lige løft (2007) med at mane til 
besindelse ved nok en gang at 
syrebade tidsånden, skolen og 
evalueringsbølgen. Mange af de 
gamle heste blev trukket af stald, 
men også suppleret og uddybet 
med en række anbefalinger, der 
kan reparere på en række af de 
forvoldte ulykker.   

Lund var ikke mindst ude med 
riven i forhold til de videregå-
ende uddannelser og rettede et 
hårdt angreb mod den davæ-
rende videnskabsminister Helge 
Sander: ”De farligste anslag 
kommer fra Videnskabsministe-
riet, der ledes af en minister, som 
i sin hidsige jagt på hurtige og 
synlige resultater inden for om-
råder, han har meget begrænset 
indsigt i, er godt på vej til at er-
statte langsigtede vækstmulig-
heder med kortsigtede satsninger 
(…)” 

Jeg er enig. Ikke bare den da-
værende videnskabsminister, 
men alt for mange af hans poli-
tikerkolleger er ganske enkelt 
farlige, fordi de ikke har det rin-
geste personlige kendskab til de 
institutioner og grupper, de be-
slutter om og over. Om Christine 
Antorini kan gøre det bedre, må 
fremtiden vise, men man kan 
have sine tvivl, når man læser 

uddannelsesafsnittet i regerings-
grundlaget Et Danmark, der står 
sammen. 

Kulturel kapital mangler
Journalist Lars Olsen er blevet 
kendt for at stille skarpt på et 
uddannelsessystem, der ikke 
udligner, men tværtimod øger 
uligheden.  Hans tese i Den ny 
ulighed og Eliternes triumf er, 
at Danmark er blevet et femsjet-
tedelssamfund, fordi omkring 
15 procent af de unge vokser op 
med langt dårligere livschancer 
end det store ertal. Der har godt 
nok altid været klasseskel, men 
det nye er, at uligheden i dag 
ikke så meget handler om øko-
nomisk fattigdom, men om 
manglende kulturel kapital.   

De tre faktorer, der bedst kan 
indfange, om den unge får et 

livsforløb, der fører til uddan-
nelse og job, er:

  At forældrene er på kontant-
hjælp eller førtidspension = 
marginalisering. 

  At ingen af forældrene har en 
kompetencegivende uddan-
nelse. 

  At den unge ikke bor hos både 
far og mor = skilsmissebarn 
eller lignende rodede familie-
forhold. 

To eller tre af disse forhold i 
kombination skaber en såkaldt 
svag hjemmebaggrund med 
færre livschancer til følge.   

Olsens og Lunds veje krydses 
i kritikken af ansvar for egen 
læring. Denne pædagogiske po-
sition er godt nok o cielt afgået 
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ved døden, men uddannelses-
systemet kæmper fortsat med 
efterdønningerne. I de seneste 
10-20 år er den systematiske fag-
lige indlæring blevet forsømt, for 
hvis børnene bare var glade for 
at gå i skole, k selvværd og 
lærte at arbejde sammen, så kom 
kundskaberne såmænd nok hen 
ad vejen. Den autoritetsfor yg-
tigende indfaldsvinkel har vist 
sig at være løgn og latin, for 
denne form for skole er kun god 
for de stærke elever fra boglige 
miljøer og for børn af forældre, 
som magter og orker at hjælpe 
med lektierne. Ideologien er ble-

i timen, for jeg har først fået 
kendskab til den nu her tre år 
efter udgivelsen, og det er en 
klar fejl. I det følgende vil jeg 
opridse en række af antologiens 
synspunkter. 

Reformpædagogik er ikke én 
ting, men en fællesnævner for 
varianterne er, at kundskaber 
ikke er skolens alfa og omega. 
”Derfor lader man ikke skolens 
undervisning styre af fagenes 
indre logik, men i stedet af me-
toden, processen og tværfaglig-
heden. Man sætter eleven og 
ikke det faglige i centrum og 
taler om ’det hele menneske’” 
(side 10). Dermed svigtes skolens 
– og de gymnasiale uddannel-
sers – egentlige formål: At bi-
bringe eleverne kundskaber. Det 
er denne traditionelle kund-
skabsindlæring, der er blevet 
omdøbt fagfaglighed, og som 
reformisterne har givet ngeren 
til fordel for gruppearbejde og 
selve processen. 

Thyge Winther-Jensen, indtil 
2005 professor på Danmarks 
Pædagogiske Universitet, giver 
i sin artikel Om dannelse, skole 
og kundskaber svar på et spørgs-
mål, jeg selv har bokset med en 
hel del år: Hvordan kan det 
være, at den reformpædagogiske 
udlægning af dannelsesbegrebet 

k så stor gennemslagskraft i 
Danmark? Hans bud lyder på en 
kombination af følgende forkla-
ringer: 

  Det lykkedes at fremstille den 
gamle skole som sort. En skole, 
der stort set ikke beskæftigede 
sig med andet end udenads-
lære, kongerække og salme-
vers.

  Den nedarvede grundtvig-
koldske pædagogik beredte 
jordbunden for reformpæda-
gogikken med dens bekæm-
pelse af udenadslære og lek-
tielæsning.

  70’ernes socialistisk inspire-
rede ungdomsoprør, der tog de 

reformpædagogiske idéer til 
sig i kampen for at omdanne 
skolen til et redskab for lighed. 

Dette kompleks af ideer har væ-
ret toneangivende og slog senest 
til med gymnasiereformen i 
2005. 

Heroverfor står et dannelses-
begreb, der vil opnå dannelse 
gennem skoling. Her tæller ikke 
kun hensynet til den individu-
elle proces – feel good-modellen 
– men også hensynet til det kul-
turelle fællesskab. Sagt med an-
dre ord: Det er ikke først og frem-
mest skolens opgave at fremme 
mulighederne for, at børnene 
kan vokse op som harmoniske 
og lykkelige og gode mennesker. 
I Inger K. Brøggers formulering: 
”Folkeskolen og gymnasiet har 
været kundskabsskoler, hvor 
man behandlede et fags stof og 
dermed satte eleven fri, fri til at 
udvikle sig, i takt med at hun 
eller han lærer noget. Nu er de 
blevet til læringsskoler, hvor det 
er elevens person, man behand-
ler” (side 64).

Også David Gress kaster sig 
ud i et forsvar for kundskaber 
ved at påpege nogle paradokser 
i uddannelsessystemet. Politi-
kere og eksperter fortæller os 
uophørligt, at vi lever i et videns-
samfund, og at det er viden, der 
skal ruste os til konkurrencen i 
den globaliserede verden. Side-
løbende har magthaverne i kraft 
af deres uddannelsespolitiske 
beslutninger opnået det stik 
modsatte: Vidensniveauet er år 
for år blevet sænket. Lad mig 
tilføje: Det i en grad, så en del 
elever forlader skolen som funk-
tionelle analfabeter. I stedet for 
at satse på at bibringe kundska-
ber har skolen skullet bruge tid 
på at tage sig af alle mulige an-
dre opgaver, som tidligere hørte 
hjemme i familien og de private 
netværk. Omplaceringen af an-
svar har også ramt de gymna-

vet båret frem af en akademisk 
pædagogisk elite på ikke mindst 
Danmarks Pædagogiske Univer-
sitet, i embedsapparatet og 
blandt mange af uddannelses-
verdenens konsulent rmaer og 
trumfet igennem af skrivebords-
teoretikere fjernt, fjernt fra det 
virkelige skoleliv.  

Eleven i centrum 
Den femte bog, der er god at få 
forstand af, er en antologi med 
titlen Mellem kundskaber og 
kaos (2008). Jeg må have sovet 
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Taxametersystemet skal selvfølgelig 

laves om, og det kunne passende ske sam-  
tidig med en ændring af gymnasiereformen. 
Begge dele kan kun gå for langsomt.

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

siale uddannelser.  
Ifølge Gress er det slående, at 

til trods for at skolen i 1970’erne 
k til opgave at kompensere for 

den sociale arv, er skolen mindre 
end nogen sinde i stand til at 
imødekomme fordringen: 

”I ere hundrede år fungerede 
skoler i de vestlige samfund som 
de eneste ufravigeligt sikre red-
skaber til at lade børn af små kår 
stige socialt i kraft af kundskaber 
og viden. Efter at kundskabssko-
len i århundreder havde bevist 
sine evner til at udvælge og frem-
elske de videbegærlige, fandt 
politikerne på at gøre denne mål-

snyde sig selv for nok en hud-
etning af reformens totalitære 

tendenser: Der er kun én pæda-
gogisk loso , der gælder, og 
den skal alle rette ind efter. Un-
dervisning er blevet til læring, 
faglighed til tværfaglighed og 
indhold erstattet af kompetencer. 
Lærerteam skal erstatte den 
selvstændige lærer, der nedla-
dende omtales som privatprak-
tiserende, for sagen er vigtigere 
end faget.  

Fokuser på praksis
Heldigvis er det ikke svært at 
give nedgøringen af den fagligt 
dedikerede lærer modspil. Ved 
at fokusere på praksis. Tag for 
eksempel interviewet med sko-
leleder Knud von der Behrens, 
Køge Private Realskole, i Week-
endavisen (den 15.7.11). Von der 
Behrens kunne i juni måned of-
fentliggøre, at 30 elever fra sko-
lens ældste klasser, altså 9.,  
havde været – ikke til folkesko-
lens afgangsprøve – men til stu-
dentereksamen i matematik og 
bestået med glans. Syv elever 
fra 9. klasse bestod matematik 
sammen med 2.g’erne på Køge 
Handelsgymnasium med et gen-
nemsnit på 8,4 på den nye ka-
rakterskala – landsgennemsnit-
tet er 5,3. 23 elever fra 8. klasse 
gik til eksamen sammen med 
1.g’erne på Køge Gymnasium og 

sætning eksplicit, men i samme 
øjeblik fratog man skolen det 
redskab, der havde vist sin du-
elighed, nemlig formidling af 
kundskaber” (side 97).

Gymnasiereformen får – ikke 
overraskende! – tørt på i anto-
logien. Den afdeling står Jørgen 
Granum-Jensen for, og Gymna-
sieskolens læsere skulle ikke 

k 6,3 i gennemsnit. Det er også 
mere end landsgennemsnittet i 
gymnasiet.

Behrens forklarer de dårlige 
resultater i PISA-undersøgelserne 
med, at fokus er skævt. Fokus er 
ikke på, at eleverne skal lære 
noget, men meget mere på en 
socialiseringsproces og en sam-
fundsbevidst proces. Og så kom-
mer den: ”Lærerne skal ud i klas-
serne, når klokken ringer, de skal 
ikke gå før tid, og der skal være 
total undervisning. De skal være 
helt ade i hovederne, når de går 
ud derfra. Både eleverne og læ-
rerne skal være trætte, når de er 
færdige med timen. Mødeaktivi-
tet og gruppearbejde blandt læ-
rere, som skal arbejde i team, 
giver ikke noget. Det æder bare 
tid fra de værdifulde minutter, 
som timerne er.”  Jeg la’r den lige 
stå et øjeblik …

De nye generationer har lidt et 
væsentligt traditions- og kultur-
tab. Det har de blandt andet, 
fordi faget ikke mere er i cen-
trum, og fordi den lærer, der 
brænder for at formidle sine fag 
på højt niveau, er blevet sort-
stemplet med idiotien privatprak-
tiserende. Hvori det private be-
står, har jeg aldrig rigtigt forstået. 
Undervisningen, som er bundet 
op på en bekendtgørelse og for-
midling af faget, fungerer i et 
samarbejde med 20-32 elever, 
som i deres adfærd og reaktions-
mønstre såvel direkte som indi-
rekte melder tilbage til læreren. 
Med eksamen som den ultimative 
test. Hvor privat er det lige?  
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Bravo for ministeren

Tak til en minister, der vil sikre eleverne lige SRP-vilkår1. 
sDet er godt at styrke den tiltagende vejledning, der skal 
”over ødiggøre forældrehjælp” (hvornår kommer turen til 
AT-eksamen?).

”Den faglige vejledning er vigtig, fordi den i sig selv er 
studieforberedende.” Bundlinjen for ministeren er, at SRP 
i dag kræver ”en inkluderende undervisning og en veltilret-
telagt faglig vejledning.”

Ministeren antyder samtidig, at alle elever helst skal have 
en vejleder, som de kender, når nu de skal have ”vejledning 
i alle projektforløbets faser.” Ulige muligheder på grund af 
forældrene skal helst ikke erstattes af uligheder i vejledningen.

Vil ministeren derfor overveje forsøg, der sikrer lighed 
for eleverne, ved at tage konsekvensen af udviklingen og 
samtidig gøre det muligt at afprøve en e ektivisering af 
elevernes læring og studieforberedelse med ressourcebe-
sparelser til følge?

Som det er i dag, risikerer en lærer, der underviser en 
3.g-klasse, allerede et slags atomiseret minifag: ”SRP-vej-
ledning.” Det koster at koordinere og planlægge vejlednin-
gen, hvor læreren ofte gentager anbefalinger for ere elever.

Mon ikke man kunne samle alle de små AT-forløb i et 
kursus om faglige metoder, der inkluderede vejledningen 
til AT-synopsen og SRP. AT-synopsen kunne være grund-
laget for SRP. AT-eksamen kunne erstattes af en opfølgning 
til SRP-opgaven, hvor eleven skulle gøre rede for opgavens 
metoder og tage begrundet stilling til forbedringer. For- og 
efterbehandling af SRP vil blive lige for alle elever. Den nye 
mundtlige eksamen kunne eventuelt også indgå i det almin-
delige udtræk, hvilket ville lette eksamensplanlægningen.

Mon ikke der ville være en synergi mellem SRP og en 
grundig opfølgning, hvor eleven til en mundtlig eksamen 
efter 6. semester kunne forholde sig til et konkret og grun-
digt SRP-forløb samt forbedringer af det i stedet for det 
nuværende fritsvævende forslag til en anden opgave, som 
AT-eksamen formodes at teste.

Mon ikke det ville e ektivisere elevernes læring og stu-
dieforberedelse, at fagenes metoder og elevens stillingtagen 
til konsekvenserne af dem underkastes en konkret, grundig 
diskussion af elevens faktiske erfaringer.

I modsætning til dagens AT-eksamen kunne eleverne, 
der har svært ved at ”knække koden” i gymnasiet, umid-
delbart forstå indholdet og meningen med denne mundt-
lige eksamen. En forældre-SRP eller AT-synopsis kunne 
også nemmere afsløres.

Lad nogle af os afprøve det – for elevernes skyld.

Bill Woods
Mulernes Legatskole

1  Antorini, ”Studieretningsprojekt og faglig vejledning”, 
Gymnasieskolen, 2012-01.

Åbent brev til Christine 
Antorini
Kære nye børne- og undervisningsminister

Vi henvender os til dig, i håb om at du vil lytte til lærerne 
ude på gymnasierne. Lytte til erfaringer fra det virkelige 
liv, fra os, der ved, hvad der foregår i klasseværelserne – når 
der nu forhåbentligt snart skal justeres i gymnasiereformen.

rets AT-eksamen 2012 er netop o entliggjort. Emnet er 
katastrofer. Det kan man jo tænke lidt over. Måske den 
opvakte elev kunne skrive AT om AT?

Vi har nogle forslag, som vi nder meget væsentlige, hvis 
det almene gymnasium i Danmark skal forbedre elevernes 
faglige niveau. Og der er rigtig mange indikatorer på, at det 
er helt nødvendigt, hvis vi skal bryste os af at være et videns-
samfund.

For det første er det bydende nødvendigt at ændre taxa-
metersystemet, fordi det fastholder uegnede elever på stx. 
Elever, som kunne få langt større gavn af tilbuddene på 
andre ungdomsuddannelser. Så længe der er kroner og øre 
hæftet på den enkelte elev, vil det ikke være elevens tarv, 
der varetages, men skolens økonomi.

Dernæst skal tværfagligheden sættes fri. Der er rigtig 
megen god fornuft i at arbejde på tværs af fag, når det er 
nyttigt og gavnligt. AT tager ikke udgangspunkt i fagene, 
men i temaer og emner. Det er at vende fagligheden på 
hovedet. Derfor ønsker vi, at AT afska es. Vi ønsker, at 
tværfagligheden sættes fri, så man i studieretningerne laver 
5-6 obligatoriske tværfaglige projekter; ét per semester. Det 
skal være det faglige indhold i toningen af studieretningen, 
der skal være styrende, og der skal ikke være eksamen i 
tværfaglighed og videnskabsteori i gymnasiet. Til gengæld 
skal det være helt uomgængeligt, at alle elever bliver prøvet 
i skriftlig dansk til en dansk studentereksamen. 

Så skal studieretningernes faglige indhold styrkes. 
Begræns antallet af studieretninger til re hovedstudieret-
ninger; en naturvidenskabelig, en samfundsvidenskabelig, 
en sproglig og en kreativ. Alle med faglige bindinger, der 
sikrer mod ugt fra grundfag. Alt for mange elever må i dag, 
efter deres eksamen, bruge kostbar tid og penge på at kva-
li cere sig til adgang på de videregående uddannelser.

Og endelig så skal det tværfaglige studieretningsprojekt 
forandres. Gå gerne tilbage til SSO’en: n uge, ét fag, even-
tuelt to, hvor det giver mening. Og lad eleverne igen få lov 
til at fordybe sig i dansk og historie for fagenes egen skyld, 
og ikke kun som ”hjælpefag”. Ikke mere matematik på 
historiefagets betingelser og omvendt. Det ville også elimi-
nere det limbo, som elevernes retssikkerhed nu svæver i, 
hvor der ikke er faguddannede censorer til en eksamen, der 
vægter med 2. 

Vi, lærerne, vil allerhelst undervise, undervise i vores 
fag. Ved at lave ovenstående ændringer kunne vi komme 
tilbage til klasseværelset og ud af mødeværelset, hvor der 
går oceaner af tid med koordinering og planlægning. Den 
tid kommer ikke eleverne til gavn rent fagligt. 

Bedre gymnasium? Lyt til lærerne

Inger Brøgger, Høng Gymnasium
Gorm Christensen, Stenhus Gymnasium
Bodil Fogh, Frederikssund Gymnasium
Martin Fog-Nielsen, Kolding Gymnasium
Mikael Busch, Kolding Gymnasium
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I de sidste numre af Gymnasieskolen har henholdsvis Thorkil 
Jacobsen (TJ, Midtfyns Gymnasium, Gymnasieskolen 19-2011) 
og Morten Sønderlund (MS, Midtfyns Gymnasium, Gymnasiesko-
len 1-2012) udtrykt deres opfattelse af, at 24-timers-eksamens-
formen i historie på stx har social slagside i forhold til 3-timers-
eksamensformen.

Christine Antorini (CA) svarede på TJ’s indlæg i sidste nummer 
af Gymnasieskolen, hvor hun i forbindelse med et ”serviceefter-
syn” tilkendegav ønsker om udviklingsarbejder på skolerne. Man 
må i denne sammenhæng læse CA således, at et sådant udvik-
lingsarbejde også kan omfatte eksamensformen i historie på stx.

Man kan ikke nde den perfekte eksamensform, som behand-
ler alle 100 procent ens, dette er simpelthen ikke muligt, men 
omvendt skal eksamensformen heller ikke under nogen omstæn-
digheder medvirke til en social slagside, som TJ og MS mener 
24-timers-formen gør. I Historielærerforeningens bestyrelse har 
vi imidlertid den modsatte erfaring fra eksamenslokalet end TJ 
og MS, da vi ere gange har oplevet, at svage elever har vist en 
opfyldelse af de faglige mål i historie langt mere tilfredsstillende 
ved eksamen med 24 timers forberedelse end med 3 timers for-
beredelse.  Eleverne selv har i forbindelse med efterfølgende 
evaluering af eksamensformen i historie (i forhold til de andre 

fag, de har været til eksamen i) samstemmende udtalt, at netop 
de 24 timers forberedelse gjorde, at de følte sig langt roligere og 
klar, når de sad ved eksamensbordet. 3 timers forberedelse vil 
tilsvarende også give en ulige behandling af eleverne, for eksem-
pel vil hurtige læsere have en markant fordel frem for langsomme 
læsere. Dermed vil 3-timers-prøven kunne få karakter af en 
læseprøve frem for en prøve i histories faglige mål.

Dette betyder selvsagt ikke, at man skal fastholde 24-timers-
forberedelsen for enhver pris. Her er det netop dejligt, at CA til-
kendegiver, at udviklingsarbejde i forbindelse med ”serviceef-
tersynet” også kan omhandle afviklingen af eksamen således, 
at vi også kan tænke ud af boksen og ikke være låst på, om ele-
verne skal have 3 eller 24 timers forberedelse. Et sådant udvik-
lingsarbejde vil Historielærerforeningen meget gerne bidrage 
med input til.

På vegne af Historielærerforeningens for Gymnasiet og HF’s 
bestyrelse
Peder Jacob Ellehave Kragh
Formand for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF
Greve Gymnasium 

Eksamensformen i historie



DISKUSSION

SVAR TIL STEEN TOFT JØRGENSEN:

Gymnasieuddannelserne får i disse år ere og ere 
forskellige elever. Det er en udfordring, som vi skal og 
kan tage op. Og heldigvis er der mange lærere, som 
giver udtryk for glæde ved udviklingen. Men det bety-
der også, at der på mange måder skal tænkes i nye 
måder at gøre tingene på, og det tror jeg gymnasielæ-
rere er vildt dygtige til. Det er blandt andet også derfor, 
GL har været med til at foreslå ministeren et udvik-
lingsprogram, så gymnasieuddannelserne fortsat kan 
løse sine opgaver på et godt fagligt og pædagogisk 
niveau. A ønningen for vejledning kan aftales på den 
enkelte skole, som du også selv er inde på. Fra 1. august 
kommer der nye planlægningsbestemmelser, hvor den 
enkelte lærer kan drøfte sin samlede arbejdsbelastning 
med ledelsen. Den bestemmelse forventer GL sig meget 
af.

Gorm Leschly 
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SRP: Fra forældreopgave til 
læreropgave
Interessant, at den nye minister skriver indlæg til Gymnasie-
skolen. Det er vi ikke vant til. Det tyder på villighed til kom-
munikation.

Christine Antorini havde i blad nummer 1 fra 2012 et indlæg 
om ”Studieretningsprojekt og faglig vejledning”, som blandt 
andet beskrev den nye mulighed for vejledning også i skrivepe-
rioden. Muligheden kom med den nye version af SRP-vejlednin-
gen fra oktober 2010:

(side 8 punkt 6) Også i skriveperioden skal eleven have mulig-
hed for at få vejledning. Ud over eventuelle aftaler mellem eleven 

-
tronisk konference eller lign. For at give skolens elever en ensar-
tet behandling vil det være en god idé, hvis skolen fastlægger en 
fremgangsmåde, hvorpå vejledningen kan foregå.

Og hvad er så min egen erfaring med dette?
I efteråret 2010 var jeg kun SRP-vejleder for nogle elever, som 

jeg ikke selv har i den almindelige undervisning. Derfor havde 
jeg næsten ingen kontakt med disse elever i skriveperioden. Men 
her i efteråret 2011 var jeg så SRP-vejleder for 6 elever, som jeg 
har haft i alle 3 år i matematik på A-niveau. Jeg skal love for, at 
vejledningen i skriveperioden eksploderede! Ret hurtigt 
begyndte jeg at notere antal kontakter, fordi det virkede vold-
somt:

 3 telefonopringninger
 3 mails, som jeg besvarede
 36 beskeder i Lectio, som jeg besvarede
  8 møder a  time, heraf 6 aftalte og 2 gange bare passet op 

efter undervisning
Det virker helt overdrevet. Man bliver spurgt om alt muligt.
SRP er jo kendt som en af ere ”forældreopgaver”. Er vi nu på 

vej til ”læreropgave”?
Formålet med SRP er vel muligheden for at teste elevens 

studieegnethed. Når det så efter ændringer ligner lektieværk-
stedsaktivitet, så er SRP ikke længere en test af studieegnethed.

Det ligner mange af de andre tiltag, som er kommet til de 
sidste år. Gymnasiet kommer længere og længere væk fra ”Ver-
densklasse”. Nu skal alle bare hjælpes igennem.

Men hvad med a ønningen af læreren?
Ja, den er ikke ændret. I forvejen var a ønningen for lille – i 

hvert fald i et fag som matematik, hvor eleverne simpelthen ikke 
selv kan strikke et emne sammen, nde materialer og sætte sig 
ind i it-værktøjerne.

Ministeriet har – efter politikernes sidste forlig – ændret på 
SRP-vejledningen.

Men en vejledning er ikke juridisk bindende. Det er kun 
læreplanen – ikke vejledningen.

Så hvordan kan et ikke-juridisk bindende dokument ændre 
lærernes arbejdsvilkår?

Øge arbejdsbyrden uden at øge a ønningen (timetildelingen)?
Det synes jeg GL skylder et svar på.
Det står skolen frit for at tildele ere timer til vejledningen. 

Men hvem tror på det?
Så næste år tager jeg naturligvis mine forbehold – klog af 

skade.
Vejledningen bliver tildelt i forhold til min a ønning for SRP.

Steen Toft Jørgensen
Helsingør Gymnasium
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Inden det lykkes for tilhængere af eksamen med tre timers for-
beredelse at overbevise Christine Antorini endegyldigt om, at 
eksamen med 24 timers forberedelse skaber social slagside og 
derfor bør afska es, vil jeg gerne slå et slag for sidstnævnte 
eksamensform – ikke mindst for de såkaldt svagere elevers skyld.

Som historielærer oplever jeg, at et døgns forberedelse til 
eksamen giver gunstige vilkår for den enkelte eksaminand for at 
forløse sit potentiale, samtidig med at historiefagets fundamen-
tale og samtidig ultimative faglige krav, som de er tænkt og bliver 
praktiseret efter gymnasiereformen, imødekommes. Som Thorkil 
Jakobsen skriver i Gymnasieskolen 24. november, skal der nem-
lig formuleres historiske problemstillinger, og man skal forholde 
sig kritisk til de givne kilder og det materiale, man selv har 
fundet under forberedelsen – hvis man altså har haft 24 timer. 

Jeg er ikke i tvivl om, at såkaldt svagere elever har meget 
bedre mulighed for at forberede sig under vilkår, der passer dem 
og giver dem en vis kontrol, når de har 24 gode timer foran sig. 
Formen passer også godt med tidens og historiefagets forventning 
om selvstændigt arbejde og kritisk tænkning, og den giver alle 
omkring eksamensbordet mulighed for reelt at mødes om ”det 
fælles tredje”. Det er skønt at opleve, hvor forskellige eksamina-
tioner der kan komme ud af det samme materiale! 

Og her er vi nok ved sagens kerne. For hvad vil det sige at være 

ressourcestærk? At man kan erhverve sig et eksamens-manuskript 
ude i byen, eller at man selv sætter sig ind i et materiale og for-
holder sig kritisk og diskuterende til det, ud fra de forudsætnin-
ger man nu engang har? Jeg har i øvrigt aldrig oplevet eller hørt 
om glatte PowerPoint-shows til historieeksamen (jævnfør Morten 
Sønderlund i Gymnasieskolen nr. 1, 2012). Og jeg har ærlig talt 
også mine tvivl om, hvor mange historieeksperter der sidder 
derude, parate til på bestilling at levere skudsikre eksamensop-
læg til enhver eksaminand med forbindelserne i orden …

 Eksaminators (og censors) rolle er at stille åbne spørgsmål til 
eksaminandens oplæg, og dem tror jeg ikke på, man kan snyde 
sig ud af, hvis man ikke har brugt forberedelsestiden på selv at 
sætte sig ind i sto et (med eller uden hjælp). Fælles manuduk-
tion om fremgangsmåde, metode osv. kan jo i øvrigt foregå i 
undervisningen op til eksamen.

De mere usikre elever kan have brug for at tænke sig ekstra 
godt om, lede efter gamle notater, gå en tur og så videre. Og den 
mulighed bør de – og gymnasiet – ikke miste.

Mikael Skou Jørgensen
Gammel Hellerup Gymnasium

24-timers-eksamen for de svage

Stort bestyrelsesseminar i Vejle den 21. marts 2012
Nyvalgt eller gammel i gårde? Vi håber at se dig på dette årlige seminar!

Som noget nyt skydes et årligt seminar for alle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer for 
gymnasiale uddannelser i gang. Formålet med seminaret er at give medarbejderrepræsentanter i 
bestyrelsen mulighed for at få indspark om vigtige emner, nye tiltag og lignende, der har betydning 
for bestyrelsesarbejdet. Samtidig vil der være mulighed for at erfaringsudveksle og danne netværk. 
Emnerne for dagen er:

Fremtiden for vores uddannelsessystem
– med særlig fokus på de gymnasiale uddannelser

Thomas Ravn, børne- og undervisningsordfører for Socialdemokraterne samt endnu en 
politiker giver deres bud på, hvordan fremtiden ser ud for uddannelsessystemet. Skal der være 
uddannelsescentre eller store specialiserede enheder? Skal pengene følge elever eller klasser? Skal 
der være et socialt taxameter? Hvordan sikres det, at der er fokus på kvalitet og udvikling og ikke kun 
fokus på bundlinje?

Det konstruktive bestyrelsessamarbejde
– hvor og hvordan får man indflydelse?

En erfaren medarbejderrepræsentant og en bestyrelsesformand giver deres bud på, hvordan man 
som medarbejderrepræsentant opnår indflydelse i bestyrelsen – og hvordan man ikke gør!

Værd at vide
– siden sidste år

Maks. 28 elever i gennemsnit på de gymnasiale uddannelser
Resultatløn og den nye bemyndigelse
Status for ressourceregnskabet

Tilmelding sker via GL’s hjemmeside: http://www.gl.org/ARRANGEMENTER/SKB/Sider/Hjem.aspx
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SRP og ressourcer

Kære børne- og undervisningsminister
Du er efter en samtale med formanden for DGS blevet 

bekymret over, at nogle elever føler, at de får for lidt vejled-
ning i deres studieretningsprojekt (SRP). Det er glædeligt, 
at du indser, at der er afsat for lidt tid til SRP. Men samtidig 
sørgeligt, at du ikke har mod og mandshjerte til at forklare 
forholdene for DGS-formanden. Og endnu mere sørgeligt, 
at du ikke drager den nødvendige konsekvens, nemlig at 
arbejde for, at SRP-området tildeles arbejdsforhold, der 
lever op til dine og DGS-formandens ambitioner. 

SRP-arbejdet kan opdeles i 6 faser. Kun én af dem består 
i egentlig vejledning af elever. Lad os nu for simpelheds 
skyld sige, at hver fase kræver lige lang arbejdstid for lære-
ren, så er der med de tildelte 6,25 timer præcis 62,5 minut-
ter til hver arbejdsopgave. En elev kan altså forvente 62,5 
minutters vejledning.

Skulle du mistænke, at de tildelte 6,25 time er lidt vel 
generøst, og der derfor godt kunne tildeles mere tid til 
vejledning, så læs her, og vurder selv, om de 62,5 minutter 
er for meget til nogen af faserne:
1.  Opsøgende fase: I samarbejde med eleven og læreren 

i det andet fag afprøves forskellige emner og områder. 
Her skal læreren ofte frem nde, gennemlæse, forklare 
og vurdere litteratur og viden.  Samarbejdsmuligheder 
med det andet fag, skal overvejes og diskuteres med den 
anden faglærer. Ofte skal der i denne opsøgende fase 
afprøves mere end ét emne.

2.  Opgaveformulering: Når eleven så har valgt emne, 
område og fag, skal læreren yderligere fordybe sig i det 
valgte emne og i samarbejde med den anden lærer for-
mulere opgaven. Ofte skal der læses nogle hundrede 
sider. I de naturvidenskabelig fag udføres oftest forsøg. 
Derfor skal den naturvidenskabelige lærer gennem-
tænke og ofte også afprøve mulige og relevante forsøg 
under hensyntagen til faglokalets muligheder. Dette 
arbejde ender ikke sjældent med kontakt til videregå-
ende uddannelser og nærliggende virksomheder med 
forespørgsel, om de kan hjælpe med forsøgsarbejdet. 
Det kan de heldigvis ofte. Men samtidig skal læreren 
sætte sig ind i, hvad der så planlægges det pågældende 
sted. Så kan opgaven formuleres.

3.  Vejledningsfasen: Eleven vejledes i samarbejde med 
den anden lærer.

4.  Bedømmelse: Læreren skal her læse og bedømme 
elevens 15-20 sider. Herunder skal brugen og valget af 
kilder – typisk 10-20 kilder a mindst 10 sider hver – 
bedømmes. Altså ekstra cirka 100-200 sider. 

5.  Intern konferering: Inden den endelige bedømmelse 
foretages der en intern konferering med den anden lærer, 
hvis fagområde førstelæreren kan have svært ved at 
bedømme.

6.  Ekstern konferering. Består af en samtale med censo-
ren i det andet fag. En samtale, der godt kan være lidt 
vanskelig, idet de to personer er uddannet i hvert sit fag. 

Hans Jacob Parslov
Bagsværd Gymnasium

Drenge dumper i 
metamatisme
Drenge har sværere ved matematik end piger, og hver 
tredje dumper i matematik B (Gymnasieskolen 16/2011). 
Det er dog ikke matematik, de dumper i, men meta-matisme, 
en blanding af meta-matik og matema-tisme. 

Metamatik er matematik, der de nerer begreber oppefra 
som eksempler på abstraktioner, hvor de historisk opstod 
nedefra som abstraktioner fra eksempler. Således de neres 
”funktion” som et eksempel på en mængderelation, noget, 
de unge hører som ”bublibub er et eksempel på bablibab”, 
hvilket de este hovedrystende opgiver at forholde sig til. 
Derimod lærer alle gerne den oprindelige de nition, ”en 
funktion er en formel med både tal og bogstaver”. Begre-
berne funktion og mængde opstod omkring år 1750 og 1900. 
Og når et begreb de neres ved et 150 år senere begreb, så 
vendes faget på hovedet til metamatik.

Matematisme er matematik, der er sandt i biblioteket, 
men ikke i laboratoriet. ”2  3 = 6” er matematik, da 2 3’ere 
kan omtælles til 6 1’ere. Derimod er ”2  3 = 5” matema-
tisme, da der ndes utallige modeksempler: 2 uger  3 dage 
= 17 dage, 2 m  3 cm = 203 cm og så videre. I gymnasiet 
optræder matematisme i brøkregning, der hævder, at 1/2 

 2/3 = 7/6, noget, mange protesterer over: Hvis jeg har 1/2 
af 2 colaer og 2/3 af 3 colaer, så har jeg da 3/5 af 5 colaer 
og ikke 7 colaer af 6?

Matematik opstod som en naturvidenskab, der beskriver 
det naturlige faktum ”mange” ved at tælle og regne. Hvilket 
da også fremgår af fagets hovedområder geometri og alge-
bra, som betyder jordmåling og genforening på græsk og 
arabisk. Der er re måder at forene tal på: Plus og gange 
forener uens og ens styk-tal, medens integration og potens 
forener uens og ens per-tal. De omvendte regnearter bruges 
ved opdeling af tal, også kaldet tilbageregning eller lig-
ningsløsning: minus, division, di erentiation og rod/
logaritme. Det er regnearternes evne til at forudsige tal, der 
gør matematik til et e ektivt talsprog. Med rette dimensio-
ner skal man ikke bygge mange broer, i håbet om at én af 
dem holder.

De nye grafregnere gør faget endnu lettere. Mennesket 
indtaster formlen, som maskinen så kan beregne og tegne. 
Ved samarbejde med regneteknologien nås pensum på halv 
tid, så der er god tid til at arbejde med talsprogets kvanti-
tative litteratur, der har samme genrer som kvalitativ lit-
teratur: fakta, ktion og dus.

Skiftes metamatisme ud med matematik, lærer alle alt, 
uanset køn, social og etniske baggrund, selv på hf fællesfag. 
Kompendier til både niveau A, B og C kan hentes gratis på 
Mellemskolen.net.

Allan Tarp
VUC Århus



Varehuse
Herlev · Turbinevej 9 · herlev@lic.dk

Aarhus, Skejby · Jens Olsens Vej 9 · 

aarhus@lic.dk

www.lic.dk · Tlf. 4485 4600

LIC Netshop
www.lic-netshop.dk

Længe leve de lave priser!

Induktionskedel, rustfrit stål, 1,5 l
Nem at rengøre, tåler maskin-

opvask, slip for ledning og let at 

åbne låg ved påfyldning af vand. 

Samme hastighed på induktion 

som ved elkedel! 

(799,-)*

Grand Cru 
termokande
Rustfrit stål, 1,0 l

(699,75)*

599,-

Flowerpot
Pendel
(1.395,-)*

1.185,-

Love nøglering
Hjerte, rustfrit stål

(299,-)*

* I parentes er anført den pris leverandøren anbefaler

Tilbuddene gælder frem til 22. februar eller så længe lager haves

(Gymnasieskolen 6/2012)

Blå Elements
Tallerken

21 cm 
(399,-)*
27 cm 
(499,-)*

Blå Elements
Termokop eller kande 

(599,-)*

Frit valg

489,-

21 cm

329,-
27 cm

409,-

269,-

639,-

LIC pris

LIC pris

LIC pris

LIC pris



GL-E KURSER

GL-E KURSUSNYT

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

2 UNI-C-kurser:
UNI-C/GL-E genudbyder kurset Web 2.0 – også i undervisningen
Tid og sted: Torsdag den 20. september 2012, UNI-C’s lokaler i 

rhus N.
Info/tilmelding på hjemmesiden under It i undervisningen.

Det tidligere annoncerede UNI-C-kursus Lyd og video på nettet har 
fået ændret dato.
Ny tid og sted: Onsdag den 25. april 2012, kl. 9.30-16, UNI-C’s 
lokaler København N.
Info/tilmelding på hjemmesiden under It i undervisningen.

Fagligt samspil:
RUC/GL-E-kurset Klimaforandringer og klimapolitik
Kurset har til formål at give deltagerne en tværvidenskabelig bag-
grund kompasset rundt” for at forstå klimaproblemerne og løs-
ningerne på dem. Det betyder, at vi starter med den grundlæg-
gende fysiske og geologiske viden om klimaforandringer og deres 
årsager og virkninger på menneskers levevilkår over de teknolo-
giske potentialer for at stoppe de menneskeskabte klimaforandrin-
ger og den klimapolitik, der nationalt og internationalt er under 
dannelse for at imødegå dem. 
En bred indsigt i den videnskabelige baggrund fra andre faglige 
vinkler vil også medvirke til at give et bedre grundlag for at vej-
lede tværfaglige projekter.
Kursusdage: 25.-27. april 2012, Roskilde (internat eller som eks-
ternat).
Program/tilmelding på hjemmesiden under Fagligt samspil.

IFPR/GL-E-kurset Et nyt Mellemøsten i historisk og tværfagligt 
perspektiv
Kursusdag: 20. marts 2012, Høje-Taastrup – tilmeldingsfrist 
10.2.2012.
Info/tilmelding på hjemmesiden under Fagligt samspil.

Lederkursus:
Hør om ledige pladser på
IFPR/GL-E-kurset Strategisk ledelse, kommunikation og persona-
lerelationer 
Målrettet alle med ledelses- og personaleansvar samt ansatte, der 
ønsker at vide mere om emnerne strategi og personaleledelse i 
gymnasiesammenhæng.
Kursusdage: 8.-9. marts 2012, internat, Vejle.
Kontakt Lone Fajn ylber NU på lf gl.org, hvis du er interesseret.

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/

Gymnasieskolen bringer kursusannoncer fra 
GL-E og de faglige foreninger.
De skal maks. indeholde 750 enheder inkl. mellemrum. Et mere 

udførligt program kan bringes på gle.gl.org. 

Send din annonce til GL-E’s kursus sekretær Inge Nørgaard 

senest 13. februar kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

Dansk

Eftermiddagsmøde med fagkonsulent og oplægsholder

På kurset kan du møde formanden for Dansk Sprognævn, Dor-
the Duncker, som vil tale om den sproglige revolution inden for 
skriftsproget.
Bagefter tager fagkonsulent Dorthe Wang tråden op. For eksem-
pel kan det diskuteres, hvordan det er muligt at holde fast i ret-
tenormer, når digitaliseringen har mangfoldiggjort det sproglige 
udtryk.
Målgruppe: Lærere i dansk 
Program: 
13.30-15.00:  Formanden for Dansk Sprognævn, Dorthe Dunck-

er, om den sproglige revolution med efterfølgende 
spørgsmål og diskussion.

15.00-15.30:  Ka epause.
15.30-17.00:  Fagkonsulent, Dorthe Wang.
Tid og sted: 26. marts 2012, Aarhus Tech Teknisk Gymnasium.
Tilmeldingsfrist og -link: 12. marts 2012 på 
mit.dansklf.dk/kurser
Pris: kr. 250,-

Musik
Musikalsk produktion på computer
Gymnasieskolernes Musiklærerforening tilbyder igen det efter-
spurgte Reaper-kursus med udgangspunkt i hands-on-arbejde 
med remiks, mashup, reallyde og lmstumper.
Første dag introduceres alle de nødvendige teknikker gennem 
praktiske øvelser i lyd/ lm og i remiks, mens der anden dag føl-
ges op på nogle af de praktiske og indholdsmæssige spørgsmål, 
man hurtigt løber ind i, når emnet skal realiseres. Kursets ind-
hold kan anvendes direkte i musikundervisningen på alle gym-
nasiale niveauer.
Tid og sted: 28.-29. marts 2012 kl. 9-17, Sct. Knuds Gymnasium, 
Odense.
Instruktører: Gert Uttenthal Jensen og Nicolai Glahder, Frede-
riksborg Gymnasium.
Tilmelding senest 27. februar 2012 til kursusleder Anne-Mette 
Christiansen –kursus vordingborg-gym.dk
(med oplysning om dit navn, skole, e-mail, mobilnr. og skolens 
EAN-nr.)
Læs mere om kurset på EMUs efteruddannelsesdatabase: 
kortlink.dk/af4w.

KURSER I FAGENE
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ANMELDELSER

DANSK

Titel: Fantasylitteratur

Forfatter: Bilbo Egelund

Forlag: Gyldendal

Pris: 149 kroner, 148 sider

Vurdering og anmeldelse: Niels Martinov

 

Fantasylitteratur i detaljeret udfoldelse 
En profeti: Denne udgivelse om fantasylitteratur vil udfylde et 
tomrum i danskundervisningen i gymnasiet og hf. De este 
lærere har sikkert være ude for den oplevelse, at det kan være 
svært at motivere elever til at læse en kort novelle, men at de 
pågældende med stor ildhu kaster sig over mange sider fantasy. 
Bogens grundige introduktioner til de centrale dele af fantasygen-
ren plus teksteksemplerne vil derfor være en oplagt mulighed til 
den daglige undervisning, og den vil også udgøre en god støtte til 
de lærere, hvis elever vælger genren til deres SSO-opgaver.

Det første afsnit introducerer ”Fantasy som litterær genre”. At 
det er en rummelig genre (der de neres som en fantastisk fortæl-
ling hvad angår ingredienser og virkemidler), ja, det tør nok siges, 
men Bilbo Egelund markerer dog på overskuelig vis nogle karak-
teristiske træk ved genren i både den ”lukkede” og den ”åbne” 
udgave. I det følgende afsnit om Fantasy & Romantikken gen-
nemgår hun de romantiske forestillinger, som fantasygenren har 
videreført, herunder organismetanken og kampen mellem det gode 
og det onde, og afsnittet Racer, mentaliteter & værdier i fantasylit-
teraturen fokuserer på den særlige racemæssige mentalitet, der er 
et påfaldende træk ved genren. Bogen afsluttes med et nuanceret 
udvalg af tekster af for eksempel Lewis, Tolkien og Greenwood 
med tilhørende velfungerende arbejdsspørgsmål. En grundig, 
overskuelig og appetitlig udgivelse.   
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ANMELDELSER

HISTORIE

Titel: Israel – en stat i Mellemøsten

Forfatter: Henrik Wiwe Mortensen

Forlag: Systime

Pris: 194 kroner, 199 sider

Vurdering og anmeldelse: Sune Weile

 

Konflikternes konflikt

Israel – en stat i Mellemøsten er en udgivelse, som har været 
ventet. For en kon ikt, som ændres dag for dag, må materialet i 
bogkælderen efterhånden være så voldsomt forældet, at under-
visningen ofte beror på avisartikler. Mortensen gør et fornemt 
arbejde med at få gjort kon ikten mellem Israel og Palæstina om 
end ikke logisk, så i hvert fald forståelig i historisk perspektiv. 
Hovedvægten ligger på perioden fra 1914 til i dag, men naturligvis 
bliver den ældre historiske kontekst også ridset op.

Udgivelsen er forsynet med et glimrende kort- og billedmate-
riale, som blandt andet er kendetegnet ved at være grundigt kom-
menteret. Det giver ere forskellige indgangsvinkler til begiven-
hederne og lægger samtidig op til en diskussion af mediernes 
dækning af kon ikten.

Hvert kapitel har et både historisk og tematisk sigte forstået på 
den måde, at for eksempel perioden fra 1991-1995 benævnes 
”Fredsproces i Mellemøsten” med henvisning til blandt andet 
Clintons forsøg på mægling mellem parterne. Samtidig er de for-
synet med et lille antal kilder, som virker nøje udvalgt. Arbejds-
spørgsmål havde dog været ønskelige.

Udgivelsen fylder et tomrum i bogkælderen på yderst kvali ce-
ret vis.
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NY BACHELORUDDANNELSE I AMERIKANSKE STUDIER 
PÅ SYDDANSK UNIVERSITET 

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

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

For mere informa�on: 

h�p://www.sdu.dk/uddannelse/bachelor/amerikanske_studier 
Facebook: American Studies – University of Southern Denmark 



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

inden de bliver trykt i Gymnasieskolen

KEMI

Titel: Håndbog i organisk synteseteknik

Forfattere: Mikael Begtrup, Jan Becher og Mogens Brøndsted

Forlag: Gyldendal 

Pris: 599,95 kroner, 322 sider, illustreret

Vurdering og anmeldelse: Børge Riis Larsen

 

Laboratoriehåndbog
Jeg har i mange år anbefalet Jan Bechers bog Organisk Syntese til 
elever, der skrev stor skriftlig opgave/studieretningsprojekt i kemi, 
og som skulle syntetisere en forbindelse. Der var mange gode råd 
for dem at hente heri.

Nu har bogen fået en ansigtsløftning. Der er nu tre forfattere, og 
sideantallet er mere end fordoblet. Nytilkomne teknikker og meto-
der er medtaget, og elektronisk baseret informationssøgning er 
integreret i fremstillingen. Bogens primære målgruppe er kemi-
studerende på universiteterne, men indholdet og niveauet er valgt, 
så vi også kan bruge den i gymnasiet og hf.

I et kapitel om efterbehandling får vi blandt andet en gennem-
gang af journal- og rapportskrivning samt bortska else af kemi-
kaliea ald. Et lille kapitel er om ”sparelaboratoriet”, og her gen-
nemgår forfatterne, hvordan mange synteser kan udføres med 
enkelt og billigt udstyr. Et senere omhandler synteseforskrifter. 
Der er tale om såvel lette som mere krævende synteser, og ud for 

ere af dem kan man læse, om niveauet er let, middel eller van-
skeligt.  

Bogen er ikke billig. Men på grund af nytteværdien er det én, 
som bør stå i et eller ere eksemplarer på fagbiblioteket til nytte 
for de elever, der skal arbejde med organisk syntese.

MUSIK

Titel: Jazz – mellem tradition og fornyelse

Forfatter: Ulrik Hofman Bøegh

Forlag: Systime

Pris: 172 kroner, 154 sider

Vurdering og anmeldelse: Palle Andkjær Olsen 

 

Forfriskende ny jazzbog
Hofman Bøeghs bog adskiller sig fra tidligere undervisningsbøger 
om ja  ved at udelade ja historien og udelukkende benytte 
aktuelle eksempler på dansk ja , otte i alt spændende fra 1996 
til 2008. På den måde supplerer den nt Bjarne Mørups historisk 
anlagte Ja bogen fra 1993. 

Bogens store fortjeneste er at levere et dybtgående grundlag til 
analyse af ja numre. I fem kapitler af stigende detaljeringsgrad 
arbejdes med ja ens temaer og korform, fortolkning (parafrase-
ring) af temaer, ja harmonik (her gennemgås blandt andet de 
forskellige akkordtypers funktionsmuligheder og voicings samt 
sammenhængen mellem akkorder og skalaer – det sidste skyder 
nok lidt over gymnasieniveauet) og endelig samspillet i ja grup-
pen (rytmegruppen, arrangement og solistens improvisation – og 
her vægtes det sidste påfaldende lavt). Bogen afsluttes med en n 
analyse af en enkelt indspilning, Katrine Madsens ”Angel Eyes”, 
hvor analysens forskellige dele samles. 

Alt i alt glimrer bogen ved sit bud på en systematisk analyse af 
ja numre og ikke mindst ved sine konkrete analyser udført på 
baggrund af forfatterens egne transskriptioner. Hatten af for det! 
Bogens valg af eksempler fungerer efter hensigten: At levere 
materiale til en systematisk analyse af nutidige ja numre med 
en vis spredning mellem tradition og fornyelse. 

Bogen rummer som en ekstra bonus forfatterens interview med 
de deltagende musikere, dog opsplittet efter emner som for eksem-
pel ”at spille på øret eller kunne teorien”, ”forholdet mellem solist 
og rytmegruppe”, ”at spille solo”. Disse afsnit vil uden tvivl være 
spændende for eleverne, og de rummer i ere tilfælde ret forskel-
lige tilgange og holdninger. Bogen er smukt udstyret med fotos og 
mange nodeeksempler i overskuelig sats. Oplagt som klassesæt!
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Arne Richard Jørgensen, 1925-2011
Efter ere års sygdom døde vores tidligere 
kollega Arne Jørgensen kort før årsskiftet.

Arne kom til Rønne Statsskole i 1954 (nu 
Campus Bornholm), og han virkede på stedet, 
til han trak sig tilbage mere end 40 år senere. 
Med sig til øen havde han sin hustru, Asta, 
som underviste på samme skole i mange år. 
Arnes fag var tysk og idræt. Vi husker ikke selv 
Arne som idrætslærer på gymnasiet, men vi 
ved, at han var meget engageret i dette fag. 

For os var Arne først og fremmest tysklærer 
med stort T, ja og for utallige elever ligefrem 
en legende, der tilmed formåede at gøre ”tviv-
lere” interesseret i faget. Arne var en fantastisk 
dygtig og inspirerende pædagog, som beva-
rede gnisten gennem alle årene, af hvilken 

grund skolen heller ikke havde betænkelighe-
der ved at genansætte den pensionerede lektor 
som årsvikar i 90’ernes mangel på tysklærere. 
Også kollegerne høstede fordele af hans 
enorme viden om tysk litteratur, sprog og 
samfundsforhold. Man kom aldrig forgæves 
til Arne, for han var hjælpsomheden selv. Hans 
fortælletalent var veludviklet, det samme hans 
vid og humor. Men det krævede tid at samtale 
med ham; at komme med sine spørgsmål, to 
minutter før en time startede, duede ikke! 

Karakteristisk for Arne var hans dynamik. 
I en årrække sad han således i Tysklærerfor-
eningens bestyrelse, i opgavekommissionen, 
organiserede en læsekreds for gamle hf-
enkeltfagselever, som eksisterede i mange år 
efter den a agte eksamen. Hans imponerende 
overskud viste sig eksempelvis, da han engang 
i 70’erne k Gisela May fra DDR til skolen for 
at synge Brecht-lieder. Dette arrangement 
huskes endnu!

Arnes personlige kontakter syd for grænsen 
og hans og Astas mange bjergvandringer i 
Østrig gjorde ham til kender af de tyskspro-
gede lande. Og frisk luft skulle der til: Der blev 
travet mange ture i den bornholmske natur 
såvel som i de store skove i Midtsverige. Astas 
interesse for den antikke kultur bragte desuden 
parret ud på kunstrejser til navnlig Græken-
land og Italien.

Arne var stærkt engageret i sin omverden, 
men han var tillige et familiemenneske, der 
sammen med Asta altid viste omsorg og 
opmærksomhed, når nogen trængte til det.

Efter endt arbejdsliv på Bornholm yttede 
de tilbage til Sjælland, hvor de k en del gode 
år i nærheden af børn og børnebørn.

Vi vil altid huske Arne som et positivt og 
varmt menneske.

Else Jørgensen og Jan Kragh Nicolajsen

Volmer Lilholt 1910-2012
Pensioneret matematik- og gymnastiklærer 
ved Øregård Gymnasium Volmer Lilholt er død 
som 101-årig. 

Han var i sin tid en betydningsfuld skik-
kelse i den danske gymnasieverden. Han 
arbejdede det meste af sit arbejdsliv på Øregård 
Gymnasium, hvor han i sin tid var inspektor. 
Ved Øregård Gymnasiums 100-års-jubilæum 
i 2003 var han en hovedkilde til jubilæums-
bogen. Det var også ham, der i sin tid k byg-
get Øregårds store gymnastik- og idrætshus. 

Jeg blev selv matematisk student fra Øregård 
Gymnasium i 1964, men jeg havde ham ikke 
som lærer. Men han var en ven af min familie, 
hvor der var stor kontakt med mange matema-
tik-, fysik- og gymnastiklærere. Han var tit med 
i min families sommerhus sammen med sin 
kone, Anne-Lise Lilholt, som også var mate-
matiklærer, og deres 4 børn, som var mine 
kammerater. Selv om der var mange naturvi-
denskabsfolk i denne kreds, så var det ham, 
der på vores ture i skoven og ved stranden k 
mig interesseret i al naturvidenskab, ikke bare 
matematikken, som blev mit eget fag siden. 

Else Høyrup

MINDEORD

Gymnasieskolen modtager mindeord. 

De skal maks. indeholde 2.400 enheder 

inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen 

senest mandag d. 13. februar kl. 14.00 

på gymnasieskolen@gl.org



Ved Det Danske Institut i Athen er der en række stipendier til rådighed til 
ophold i perioden 1. september 2012 til 31. juli 2013. Stipendierne kan søges af 
gymnasielærere, som ønsker at udbygge deres kendskab til græsk kultur.

Ansøgning med bilag fremsendes elektronisk. Bilag, der skal scannes, bedes 

hænde 

Tildelingen af stipendier foretages af Bestyrelsen for Det Danske Institut i 
Athen.

Ophold for egen regning kan søges af alle med projekter inden for græsk 
kultur.

www.diathens.com

info@diathens.com

Luksus i Toscana

Nyrestaureret tidligere oliemølle med 

havudsigt i lille bjergby 5 km fra Mid-

delhavet udlejes i perioderne 27.4.-

12.5.2012 og 20.12.-2012-3.1.2013.

Pris: 2.500 kr. pr. uge.

Henvendelse: 2331 3682.

Lejlighed i Nice midt i byens 

hjerte, 250 m til strand

Ledig fra uge 8 og resten af 2012. Plads 

til 4. Ideel til børnefamilie. Gå afstand til 

alt.

375 €/uge i lavsæson, 425 i vinter- & 

efterårsferie, 450 i påske, 510 i som-

mersæson. Særpris ved længere perio-

der. Billeder & info sendes pr. mail.

tedsirkin@gmail.com

2218 3858.

Påske i Småland 

– ved sø og skov

Skøn villa på 120 m2 i udkanten af lille 

skovby udlejes til gode mennesker 

(uden dyr). Skov i baghaven og 100 m til 

Uvasjön. Enkelte naboer. 6 gode senge-

pladser, bad, el, vaskemaskine, brænde-

ovn, kano, grillplads. Pris for 7 dage (alt 

inkl.): 3.400 kr. Evt. ledigt i sommerfe-

rien.

http://www.villauva.dk 

tauris@mail.dkLejlighed i det ægte Toscana

I naturskønt område i de toscanske 

bjerge omgivet af vinmarker, olivenlun-

de og pragtfuldt skovområde udlejes fe-

rielejlighed til 4-6 personer. Kun 35 km 

fra Firenze. Pris ml. 400-1.000 euro pr. 

uge. Se mere på www.palagiolepozze.it. 

For info: 2944 5547/0039-3351580177

info@palagiolepozze.it

Gualchos

120 km fra Malaga i autentisk hvid 

bjerglandsby.

Landsbyhus med udsigt over Middelha-

vet – mulighed for 6 sovepladser i to 

plan. 5 km til strand og fiskerby med 

flere restauranter og butikker.

Ugepris 2.350 til 2.950 kroner.

Henvendelse Vinzent: 

vinzent@comxnet.dk 

4364 0701/2192 8095.

Sydfrankrig: Skønt hus 

med have og udsigt

Skønt hus med egen have i den char-

merende kurby Vernet-Les-Bains i de 

østlige Pyrenæer, kun 50 km fra Mid-

delhavet. Super udsigt over bjerg og by. 

Til 6 personer. Gratis trådløst internet.

velkommen@nostra-casa.dk

www.nostra-casa.dk

Sydfrankrig & Berlin

Hold ferie i charmerende og velindret-

tet hus i sydfranske Uzés i hjertet af 

Provence eller i en Bauhauslejlighed i 

Berlin-Prenzlauerberg. 

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

lang weekend eller en ferieuge. 

Se www.oplevsydfrankrig.dk eller 

www.berlinerhybel.dk

Nerja – Andalusien 

Skøn ferielejlighed ved den hyggelige og 

autentiske by Nerja udlejes. Panorama-

udsigt over Middelhavet, stor tagter-

rasse og 2 store altaner, strand 350 

meter. Fælles svømmepøl. Aircondition.

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

Yderligere info:

www.casa-louisiana.dk 

7452 1961.
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FRA LÆSER TIL LÆSER

Her kan indrykkes ikke-erhvervsmæs-

sige annoncer samt salg af lejligheder, 

huse og grunde. Maks. 40 ord plus over-

skrift. Teksten (helst pr. e-mail til 

gymnasieskolen@gl.org) samt betalingen 

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

bankkonto i Danske Bank 4180-3119-

416-264) skal være på redaktionen 

senest dagen før deadline (se deadlines 

andetsteds i bladet eller på 

www.gymnasieskolen.dk).



REJSEANNONCER

WASHINGTON/NEW YORK.....kr. 14.998,- 

ROM.........................................fra kr. 7.198,- 

ISTANBUL......................................... kr. 6.398,- 

ATHEN............................................... kr. 7.398,-

ROM / FIRENZE............................. kr. 8.798,- 

KULTURREJSER - PÅSKEFERIEN 2012  

Rekvirer detaljeret program

hos Lektor Niels Kjeldsen

på telefon 86 69 19 87 eller

på info@klassikerne.dk.

Klassikernes
Rejseforening
www.klassikerne.dk

Har du skiftet skole, 

er gået op eller ned i 

tid, flyttet eller fået 

ny e-mail? Så husk at 

give GL besked. 

Det letteste er at 

klikke ind på 

www.gl.org under 

”mine medlems-

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

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

SPECIALIST  I  GRUPPEREJSER

Amsterdam... fra 1.850

Krakow...      fra 1.895

Budapest...   fra 1.950 

Prag...            fra 2.095 

London... fra 2.195

Wien...    fra 2.250

Paris...    fra 2.295

Dublin...  fra 2.295

Rom...        fra 2.695

Istanbul...  fra 2.795 

Barcelona... fra 2.795

Athen...      fra 3.095 

Studierejser 2012

33 13 52 23

www.vindroserejser.dk

35 års erfaring 
med Polen & Østeuropa

altid skræddersyet

KRAKOW

WARSZAWA

GDANSK

RIGA

VILNIUS

PRAG

STUDIEREJSER 
ITALIEN
se alle rejsemål www.alfatravel.dk 

Se alle rejser og bestil tilbud. 
Scan koden  på din smartphone.

NYHED!
OPLAGT FOR IDRÆTSKLASSER

AKTIV NORDITALIEN inkl. program kr. ....  3.898,-

ROM - med fly 5 dage fra kr. .....................................2.798,-

FIRENZE - med fly 5 dage fra kr.   ....................3.098,- 

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

“Italiens fantastiske fortid gør støvlelandet til 
et oplagt rejsemål for historieinteresserede. 
Italien har dog også meget andet at byde på i 
forbindelse med studierejserne. Vi tilbyder også 
rigtig spændende programpunkter indenfor fx 
naturfag og idræt! Ring og høre mere.”
Jette B. Vestergaard, mere end  25 år med grupperejser

Studie- og grupperejser

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

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

inkl. fly og flersengs-
værelser på hostel, fra kr.....  5.850,-
New York 7 dage/5 nætter BEYOND SIGHTSEEING:

• Rundvisning i FN bygningen
•  Harlem Tour med Gospel
•  Cykeltur i bl.a. Central Park



BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 
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Berlin fra kr. 770

Cesky Raj (Action eller ski) fra kr. 1.335

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

Tyskland naturcamp fra kr. 1.430

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

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

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

NYT: VI TILBYDER OGSÅ LONDON!

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

7765Berlin   fra kr.       746

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

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

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

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

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

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

Studierejser til alle 
europæiske storbyer

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

KONTAKT OS OG FÅ ET TILBUD:

44 94 60 90
info@grupperejsebureauet.dk

eller se alle vores rejsemål på

grupperejsebureauet.dk

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

B L Rom D

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

TOP 5 DESTINATIONER:

rreeau tet kdkdkdk og

Rejsen begynder på
Team-benns.com

Top 3 studiebesøg: 

Kontakt Mette 
på tlf: 46 91 02 49

Studierejse til Rom, fly, 6 dage
 2.795,-

pr. person

SUPERPRIS
fra kr.

Rom er med sin historie og 
enestående arkitektur et 
oplagt mål for en studie-
rejse. 
Vi arrangerer studierejsen 
og står for alle de mange 
praktiske detaljer!

Det sparer jer for masser 
af tid !

Pompeji

Engelsborg



STILLINGER

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

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

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

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

RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER partner i profiljob.dk netværket

Gymnasieskolen

 

 
 
Excellence through passions 
www.qvist-search.com 

København  Aalborg  +45 70 22 66 76 

Brønderslev Gymnasium og HF-kursus (BG) er et mel-

lemstort gymnasium præget af nærvær, trivsel og høj 

faglighed.

BG har en velfungerende bestyrelse, en sund økonomi, 

en meget engageret medarbejderstab med lavt syge-

fravær og en imødekommende og uhøjtidelig ledelse 

med styr på tingene. 

Gymnasiet er bygget i begyndelsen af 1970’erne og 

løbende vedligeholdt, så det fremstår smukt og 

moderne.

Vi søger en rektor og leder, der vil være det samlende 

dynamiske og visionære midtpunkt for et velfungeren-

de gymnasium med hf-kursus. 

Rektor skal have undervisningskompetence i mindst et 

og gerne flere fag på gymnasie- eller hf-niveau.  

Interesseret?
Du kan læse nærmere om stillingen og det planlagte 

procesforløb på BG’s hjemmeside: www.brslev-gym.dk. 

Rektor søges til Brønderslev Gymnasium & HF-kursus

Eller ring til Qvist Executive Search på 

+45 70 22 66 76 eller skriv en mail. 

Ansøgning
Ansøgningsfristen er 24. februar 2012. 

Mail dit CV og ansøgning til 

Qvist Executive Search på 

info@qvist-search.com.
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Uddannelsesleder/
vice-rektor til 
Handelsgymnasiet 
i Roskilde 

Om os
Gymnasiet på Roskilde Handelsskole er et dynamisk og pædagogisk 
velfunderet gymnasium med gode muligheder for fortsat udvikling. 
Vores gymnasium er præget af et internationalt fokus i mange af 
studieretningerne. 

Vi tilbyder et bredt spekter af studieretninger og valgfag og tilhørende 
moderne teknik i form af trådløs it og bærbare computere til alle og 
nutidige faciliteter som auditorier, faglokaler, kantine, haller og fi tness-
center. Alt sammen understøttet af skolens effektive supportfunktioner.

Undervisningen og studiemiljøet bedømmes hvert år i elev- og 
medarbejder undersøgelser. Ledelsen prioriterer disse elementer højt 
og går langt for at give eleverne særlige oplevelser og underviserne et 
afvekslende og kreativt miljø.

Handelsgymnasiet udgør sammen med de øvrige uddannelser på 
Roskilde Handelsskole en familievenlig og fl eksibel arbejdsplads blandt 
engagerede kolleger og elever. Tonen er præget af respekt, dialogen 
er åben og ærlig. Beliggenheden er god med kort vej til motorvejs-
afkørsler og gode bus forbindelser til og fra Roskilde Station.

Om dig
Vi søger en uddannelsesleder/vice-rektor, der arbejder systematisk, og 
som har veludviklede organisatoriske evner. En, som er god til at kom-
munikere og samarbejde både internt og eksternt og som interesserer 
sig for såvel det pædagogiske arbejde som for skoleledelse.

Kvalifi kationer
Du skal have kendskab til det gymnasiale område fra undervisning 
eller administration/ledelse, og du skal helst have en akademisk 
uddannelse inden for de fagområder, som vi udbyder på Handelsgymnasiet 
(se www.rhs.dk/Handelsgymnasiet).

Dine opgaver bliver blandt andet at:
– være stedfortræder for uddannelseschefen
–  varetage den daglige ledelse (kommunikation, planlægning og 

problemløsning)
–  deltage i udvikling af uddannelsen sammen med underviserne og 

skolens ledelse, herunder at udvikle samarbejdet med skolens øvrige 
afdelinger

–  indgå i skolens ledelse og dermed være en god sparringspartner inden 
for pædagogisk udvikling, økonomistyring og studieadministration.

Løn og ansættelse
Vi tilbyder ansættelse på tjenestemandslignende vilkår i lønramme 34 
plus tillæg efter kvalifi kationer. Desuden tilbyder vi favorable vilkår for 
videre- og efteruddannelse.

Tiltrædelse 
1. maj 2012. 

Ansøgning
Ansøgning, cv og relevant dokumentation sendes til 
ansoegning@rhs.dk med ”Uddannelsesleder” i emnefeltet. 

Ansøgningsfristen er den 24. februar kl. 12. Ansættelsessamtaler 
afholdes i uge 10.

Alle uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres 
til at søge.

Du er velkommen til at kontakte 
Uddannelseschef Per Jensen (8852 3252, pj@rhs.dk) eller direktør 
Jørgen Sloth (8852 3201/4081 3608, jsloth@rhs.dk) for at høre mere om 
stillingen.

Roskilde Handelsskole er i dag en af Sjællands største handelsskoler med cirka 
2.000 årselever fordelt på tre uddannelsesafdelinger. Skolen er en af regionens 
stærkeste aktører inden for merkantil ungdoms- og videreuddannelse. Læs mere på 
www.rhs.dk.

Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole, et af Region Sjællands største gymnasier, søger en handlekraftig 
uddannelsesleder/vice-rektor, der sammen med uddannelseschefen/rektor vil stå centralt i Handelsgymnasiets 
daglige ledelse af cirka 75 engagerede undervisere og cirka 900 motiverede gymnasieelever.
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Udgivelse og deadline 
for de næste numre

3 Deadline: 13. februar kl. 14.00 

 Udkommer 23. februar

4 Deadline: 27. februar kl. 14.00 

 Udkommer 8. marts

5 Deadline: 12. marts kl. 14.00 

 Udkommer 22. marts

6 Deadline: 26. marts kl. 14.00 

 Udkommer 7. april

7 Deadline: 16. april kl. 14.00 

 Udkommer 26. april

8 Deadline: 30. april kl. 14.00 

 Udkommer 11. maj

9 Deadline: 21. maj kl. 14.00 

Videnskabsministeren har i 2011 nedsat et Ph.d.-råd 
til uddeling af ph.d.-stipendier inden for uddannelses-
forskning rettet mod folkeskolen. Rådet har i 2012  
40 mio. kr. til uddeling af ph.d.-stipendier. Der er 
ansøgningsfrist 15. juni 2012 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant 
forskning i den danske folkeskole og være organiseret  
i et samarbejde mellem professionshøjskoler og 
universiteter. De ph.d.’er, der uddannes, skal både 
under uddannelsen og efterfølgende kunne under-
vise på professionshøjskolerne og indgå i forskning 
og udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger 

didaktiske og pædagogiske emner. I 2012 vil Ph.d.- 
rådet se med særlig interesse på ansøgninger inden 
for undervisning i skolens fag, digitalisering, innovation, 
inklusion samt ledelse og organisering. Ansøgninger 
inden for andre områder vil også være velkomne.

Se hele opslaget på Ph.d.-rådets hjemmeside:  
http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/ 

PH.D.-STIPENDIER 
INDEN FOR UDDANNELSESFORSKNING 
MED FOKUS PÅ FOLKESKOLEN

Vicerektor søges til  
Faaborg Gymnasium
Faaborg Gymnasium søger en vicerektor med tiltrædelse d. 1. maj 2012,  
da vores nuværende vicerektor går på efterløn.

Vi er en skole i vækst med 330 elever og 41 lærere. Skolens overskuelige størrelse betyder, at der er tæt kontakt mellem 
skolens forskellige parter: elever – lærere – ledelse. Faaborg Gymnasium lægger vægt på at have tætte relationer til områdets 
folkeskoler og at have hyppig kontakt med andre aktører i lokalområdet. Vi har været nybrydende mht. at danne netværk og 
skabe aktiviteter på science-området på tværs af grundskole og gymnasium. Tilsvarende har vi i samarbejde med Filmbyen 
i Avedøre etableret et attraktivt fritidstilbud med film- og medieundervisning for børn og unge. Vores beliggenhed er 
enestående, og vi udnytter såvel bakkerne som vandet i en vifte af friluftsaktiviteter med mountainbikes, havkajakker og 
orienteringsløb. 

Ansvarsområde og opgaver
Vicerektor er stedfortræder for rektor og varetager sammen med denne den daglige ledelse af skolen. 

Vicerektors arbejdsområder er primært pædagogisk ledelse, personaleledelse og medvirken til den strategiske udvikling af 
skolen, men vi forventer ligeledes, at du har flair for at løse administrative opgaver. Evt. undervisning efter nærmere aftale. 

Vi forventer, at du -

en masteruddannelse

Få yderligere oplysninger om skolen, og se det fulde stillingsopslag på www.faaborg-gym.dk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og GL/ DJØF.

Ansøgningen skal være skolen i hænde d. 27.2.2012 kl. 12 og skal sendes til rektor Claus Jensen, Faaborg Gymnasium, 
Sundagervej 42, 5600 Faaborg eller på clje@faaborg-gym.dk.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 11.

Spørgsmål vedrørende stillingen besvares gerne af rektor Claus Jensen på tlf. 6261 8910.
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Alle priser er excl. moms og forsendelse.

Netværkssamfundet 
„jeg er på – altså er jeg!“ 
Victor Bjørnstrup, Tobias Matthiesen og Oliver Boserup Skov

Netværkssamfundet er ifølge forfatterne det samfund vi alle er en del af.
I bogen behandles de nye sociale medier med anvendelse af sociologiske
teorier.

– Hvad er et netværkssamfund?
– Hvad betyder det for identiteten og socialisationen?
Castells Goffmann, Giddens, Maffesoli, Hjarvard m.fl. 

kommer i spil til at forklare netværkssamfundets konse-
kvenser.

Bogen indeholder en del empiri til at karakterisere 
netværkssamfundet og afsluttes med tre essays af diskuterende karakter:  
Er der tale om et frem- eller tilbageskridt?
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Tlf. 3542 0051  •  Fax 3542 0521  •  www.forlagetcolumbus.dk

forlaget © columbus

112 sider
Skolepris kr. 98,-
ekskl. moms og forsendelse

Direkte salg

Verdens syv udfordringer
Nu 2. udgave opdateret med gældskrisen  
og udviklingen i Mellemøsten. 
Lars Søndergård 

Verdens syv udfordringer er en tematisk og problem-
orienteret tilrettelagt grundbog til undervisningen i  
international politik. 

Teorierne gennemgås koncentreret i to kapitler og an-
vendes efterfølgende på syv aktuelle temaer. 

Bogen vil dermed være velegnet til elevaktiverende 
projektarbejde, hvor eleverne arbejder med temaerne og 
således opfylder læreplanens mål om at anvende teorier.
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176 sider
Skolepris kr. 109,-
ekskl. moms og forsendelse

Direkte salg

Unge og identitet 
Socialisation i otte forskellige lande 
Kjeld Mazanti Sørensen m.fl. 

Unge og identitet dækker det nye læreplansmål om „identitetsdannelse og 
socialisation i forskellige lande“ på samfundsfag b-niveau (stx, hf, hfe, hhx og htx)

Hvordan foregår identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande?
Hvordan påvirker familieformer, medieforbrug, uddannelse og kønsopfattelser 

identitetsdannelsen i forskellige samfund?
Hvilke muligheder har individet i forskellige sociale  

sammenhænge for at påvirke sin egen situation?
Det er nogle af de spørgsmål, som Unge og identitet  

giver eleverne mulighed for at undersøge. Bogen lægger  
op til anvendelse af komparativ metode og et nært samspil 
med studieretningens sprogfag.
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160 sider
Skolepris kr. 128,-
ekskl. moms og forsendelse
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Dansk og matematik
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GRATIS materialekurser 

Se vores forfattere i øjnene 

medieDK-lærebogen og det tilhørende website 
har til formål at styrke tre kompetencer: analytisk 
færdighed, historisk forståelse og teoretisk reflek-
sion omkring medierne. Kurset demonstrerer 
lærebogens idé, indhold og anvendelse og giver 
både overblik over medieudviklingen og indblik i 
analytiske opgaver. 

medieDK – Styrk dine  
mediekompetencer i dansk 
Ved medforfatter Stig Hjarvard  
 

Det er fascinationen af den rolle matematik-
ken spiller i vores liv, der ligger bag Hvad er 

matematik? Der kan arbejdes digitalt, analogt 
og med bog/i-bog® i kombination. Kurset giver 
inspiration, konkrete anvisninger og direkte 
indblik i forfatternes tanker bag materialet.

Opdag hvad  
matematik også er 
Ved medforfatter Bodil Bruun

8. marts kl. 14-17 

Egmonthuset
Vognmagergade 11
København K

28. marts kl. 14-17

Egmonthuset
Vognmagergade 11
København K

KURSET AFHOLDES: KURSET AFHOLDES:

Læs mere om kurserne, 
og tilmeld dig på vores 
hjemmeside lru.dk

n K

21. marts kl. 19-21 
Hovedbiblioteket
Møllegade 1
Aarhus
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