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STUDIERETNINGER BLIVER 
OVERSET I TEAMSAMARBEJDET

Minister klar til handling

ERHVERVSGYMNASIER 
HAR ONDT I ØKONOMIEN
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GIVER ELEVERNE 

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

Fysik

Kan man tørre 
tøj i frostvejr?
af Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og
Jette Rygaard Poulsen

Aktiv Fysik viser, hvordan fysik består af en 
afgrænset mængde begreber og teorier,
som kan bruges til at løse et utal af problem-
stillinger. Eleverne arbejder aktivt med 
kernestoffet gennem fx eksperimentelle 
undersøgelser, refleksion, opgaver og 
formidling. 

De fleste aktiviteter kan gennemføres med 
en hel klasse. Det sikrer, at eleverne kan 
arbejde eksperimentelt undersøgende i den 
almindelige undervisning.
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221 sider, kr. 318,-
ekskl. moms

Gratis webdel med aktiviteter, 
it-resurser og forskellige inter-
aktive simulationer.

Se mere på lru.dk/aktivfysik



gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

Engelsk

13787

Nyhed
– udkommer 

april

Gratis kursus 
Onsdag d. 12. september kl 15.00-18.00

Tilmeld dig på kurser.gyldendal.dk

ENGELSK GRAMMATIK 
– GRUNDBOG OG OPSLAGSBOG

Get It Right er en ny grundbog, der formidler viden 
om de centrale områder inden for engelsk gram-
matik og om vigtige forskelle mellem engelsk og 
dansk. Bogen er en sammenhængende fremstilling 
af systemet i sproget. Den fungerer samtidig 
som opslagsbog og indeholder derfor også de 
enkle regler og de korte forklaringer.

GRATIS KURSUS

Deltag i det gratis kursus på Gyldendal og 
få inspiration til din engelskundervisning. 
Mød Poul Tornøe og bliv præsenteret for 
hans tanker bag Get It Right.
Læs mere om hele kurset og tilmeld dig 
gratis på kurser.gyldendal.dk

Get It Right
– Engelsk grammatik
Af Poul Tornøe 

208 sider
kr. 199,-
ex moms

Priserne er gældene 18. – 31. marts 2012 eller så længe lager haves

Aalto vase
Opal eller klar, 16 cm

Før 639,-

219,-Spar 160,-

Copenhagen bestik
24 dele

Før 1.799,-

New York bestik
24 dele

Før 1.799,-

849,-Spar 950,-

Frit valg

Plint 3 
Teak holder med 3 stk. potter i keramik. 

B33 x D11 x H11 cm.

Før 379,-

Smykketræ
Højglanspoleret aluminium, 28 cm

Før 319,-

Authentis hvidvin/
multipurpose glas
21 cm, 2 stk. i æske

Før 129,-

49,-
Spar 80,-

189,-Spar 130,-

Dura Line gryde 
7 l

Før 639,-

Dura Line sautépande  
24 cm, Slip-Let 

Før 559,-

Stegepande  
24 cm, Slip-Let 

Før 479,-

449,-Spar 190,-
329,-Spar 230,-

299,-Spar 180,-

339,-Spar 300,-

LIC Netshop
www.lic-netshop.dk

Varehuse
Herlev · Turbinevej 9 · herlev@lic.dk

Aarhus, Skejby · Jens Olsens Vej 9 · aarhus@lic.dk

www.lic.dk · Tlf. 4485 4600

Kæmpe fest i LIC
Masser af tilbud – tjek selv på www.lic.dk

Se hele kataloget 

fra LIC her:
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giver underskud

Antorini klar til at skærpe krav 
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Samarbejde om 
studieretninger halter

Rektorformand: Vi har 

ikke fået det optimale ud 

af studieretningerne

Studieretningsteam 

styrker fagligt samarbejde

GL mener: Lærersam-

arbejde skal give merværdi
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LEDER

Masser af teamsamarbejde

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) of-
fentliggjorde for tre uger siden en rap-
port om teamsamarbejde i gymnasiet. 

Den viste, at gymnasielærerne arbejder rigtig 
meget sammen i faggrupperne – til glæde for 
elevernes trivsel og fastholdelse. 

Rapporten blev dog i medierne generelt 
straks brugt til at fortælle, at lærerne ikke 
formår at samarbejde, fordi samarbejdet om 
udvikling af studieretningerne mange steder 
ikke fungerer ordentligt. Endnu et skud fra 
den dagsorden i medier, ministerier og of-
fentlighed, der ynder at fremstille gymnasie-
lærerne som egenrådige og stædige og med 
særlige privilegier – og nu altså endnu et 

punkt, hvor lærerne svigter!

Men under tallene er sandheden mere nu-
anceret end de umiddelbare konklusioner, 

udmærket, at studieretningssamarbejdet ind-
til videre ikke har levet op til de ambi-

tioner, der fulgte med gymnasiere-
formen i 2005. Men som du kan 

læse i dette nummer af Gym-
nasieskolen, skyldes det ikke 
manglende vilje eller evner 

hos lærerne. Tværtimod 
har de tilpasset sig og 

implementeret en re-
form med en lang 

række nye tiltag. 

eksperter peger 

på, derfor ikke underligt, at alle krav og in-
tentioner ikke er blevet opfyldt lige godt på 
en gang. Og det tager tid at ændre en kultur.

andet også i EVA-rapporten – på, at lederne 
ikke har levet op til deres ansvar i forbindelse 
med studieretningssamarbejdet. Du kan læse 
om en rektor, der undrer sig over, at det så 
mange steder ikke er bedre prioriteret. Om en 
rektorformand, der erkender og påtager sig 
sin del af ansvaret og bebuder forbedringer. 
Samt om en minister, der glæder sig over rap-
portens positive budskaber om teamsamar-
bejde, trivsel og fastholdelse, men samtidig 
beklager, at rammerne og bekendtgørelserne 
ikke har været tydelige nok, hvad studieret-
ningssamarbejdet angår. Det skal der rettes 
op på, lyder budskabet. Men er det nu også 
det, der skal til? spørger GL-formanden og 
fremhæver det udviklingsprogram, GL og le-
derforeningerne i fællesskab har foreslået – 
netop for at styrke studieretningsgymnasiet.

God fornøjelse med Gymnasieskolen nummer 
5, hvor du også kan læse om en ung mand, 
der er i praktik som gymnasielærer i Spanien. 
Eller et interview med teaterinstruktøren Lars 
Romann Engel, der vil have unge til blandt 
andet at tænke dybere over tilværelsens etiske 
sider.

Morten Jest, chefredaktør

Side 34

KRONIK: VIDENSKABSTEORI KAN
FASTHOLDE UNGE I GYMNASIET

Et praktikophold i 
Spanien har mange 
gevinster

Side 28

4



NYHED

”Negativ omtale kan være selvforstærkende 
og få de unge til at vælge erhvervsuddan-
nelserne fra.”

Side 22

Antorini klar til at skærpe krav til teamsamarbejde
I kølvandet på ny undersøgelse af teamsamarbejdet i gymnasiet efterlyser Danmarks Evaluerings-
institut, at kravene til indhold og formål bliver skærpet. Børne- og undervisningsministeren vil se 
på, om bekendtgørelserne skal strammes op.  

Skal landets gymnasielærere bruge 
teamsamarbejdet til at få studieret-
ningsfagene til at spille sammen, skal 

det meldes klarere ud. I dag er kravene i 
bekendtgørelserne for vage.   

Udmeldingen kommer fra Rikke Sørup, 
souschef i Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA), på baggrund af en undersøgelse af 
teamsamarbejdet i gymnasiet, som EVA 

”Vi må konstatere, at det i hvert fald 
ikke fungerer nu, hvor kravene i bekendt-
gørelserne er uklare,” siger hun. 

Undersøgelsen viser, at lærerne oftest 
samarbejder om elevernes trivsel, klas-
serumskultur og fastholdelse. Teamsam-
arbejde om studieretningerne er der deri-
mod ikke meget af. Kun godt hver tredje 
lærer i undersøgelsen svarer, at deres team 
arbejder med at udvikle undervisningen i 
studieretningerne.  

”På det punkt går det trægt med de in-
tentioner, der lå i reformen. Teamsamar-
bejde spiller ikke den rolle i forhold til 

man nok havde forestillet sig,” siger Rikke 
Sørup, der har været med til at lave un-
dersøgelsen.    

Teamsamarbejde blandt lærerne blev 
obligatorisk med gymnasiereformen i 
2005. Men hverken i bekendtgørelser el-
ler vejledninger fremgår det tydeligt, hvad 
teamenes opgaver er, hvordan de skal 
sammensættes, eller hvad formålet med 

teamsamarbejdet er. Det bliver blot slået 
fast, at det er den enkelte leder, der be-
slutter, hvilke opgaver der tillægges det 
enkelte lærerteam med hensyn til plan-
lægning, gennemførelse, evaluering og 
udvikling.   

Diskussion er vigtigst
Børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini (S) er parat til at ændre i bekendt-
gørelserne, så det bliver tydeligere, at læ-
rerteamene ikke kun skal bruges til at 
samarbejde om læringsmiljøet i klasserne, 

-
arbejde i studieretningerne.   

Netop et tæt samspil mellem fagene – 
ikke mindst i studieretningerne – var et af 
formålene med reformen. 

”I dag er formålet med teamsamarbejdet 
ikke særlig klart i bekendtgørelserne,” si-
ger Christine Antorini. 

Hun vil i første omgang drøfte det mang-
lende samarbejde om studieretningerne 
med Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 
og lederforeningerne i forbindelse med det 
serviceeftersyn af gymnasiet, hun har be-
budet. 

”Det er tydeligt, at gymnasierne kan få 
meget mere ud af teamsamarbejdet. Nu må 
vi diskutere, hvordan vi kan understøtte 
lærerne i det arbejde. Derefter vil jeg gerne 
se på, om bekendtgørelserne skal strammes 
op. Men det er selve diskussionen om, hvor-
dan lærerne får studieretningerne ind i 

teamsamarbejdet, der er vigtigst,” siger 
Christine Antorini. 

I GL erkender formand Gorm Leschly, at 
der stadig er ”udfordringer i forhold til 
reformens ambitiøse vision for studieret-
ningsgymnasiet”. Men han ser ingen grund 
til at ændre i bekendtgørelserne.

”Flere centrale regler er ikke en god idé. 
Lad os nu glæde os over, hvor langt sko-
lerne er nået, på trods af hvor dårligt for-
beredt reformen var, og give skolerne plads 
til selv at skabe den nødvendige udvikling, 
som vi lægger op til,” siger Gorm Leschly 
med hentydning til det udviklingsprogram, 
som GL og lederforeningerne i november 
sidste år fremlagde for børne- og under-
visningsministeren. Her foreslår man ud-
viklingsprojekter, der netop har fokus på 
studieretningerne og det faglige samspil. 

Steen Beck, lektor ved Institut for Filo-

Syddansk Universitet, tror ikke, at en 
stramning af kravene til teamsamarbejdet 
vil ændre det store ude på skolerne.    

”Lærerne og lederne ved jo godt, at team-
samarbejdet burde handle meget mere om 
samarbejde på tværs af fagene og mindre 
om elevernes trivsel. Men det tager tid at 
ændre på en lærerkultur,” siger han. 

Læs tema om teamsamarbejde 
side 10-18.
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MILLIONER KRONER ER
SPILDT PÅ IT-PROJEKT, SOM
NU LUKKES AF MINISTER

Side 8
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Undervisning på erhvervsgymnasier 
giver underskud
Nye beregninger fra Danske Erhvervsskolers såkaldte modelskole viser, at 
undervisningstaxameteret ikke dækker udgifterne til undervisning på erhvervs-
gymnasier. Danske Erhvervsskoler påpeger, at skolernes økonomi i forvejen er 
blevet gradvist udhulet.

Hver gang en elev på et erhvervs-
gymnasium begynder, er det 
på papiret en underskudsfor-

retning.

brugt en såkaldt modelskole for at syn-
liggøre, hvad det koster at udklække 
studenter fra et hhx- eller htx-gymna-
sium. Den seneste modelskole for 2012 
viser, at hvis kriterierne for modelsko-
len opfyldes, giver det et underskud 
på cirka 2.000 kroner per årselev på 
hhx og 6.000 kroner på htx, når ud-
gifter til undervisning og indtægter fra 
undervisningstaxameteret sammen-
holdes.

Direktør i Danske Erhvervsskoler 
Lars Kunov mener, at tallene fra mo-
delskolen viser, at den økonomiske 
situation er alvorlig for erhvervsgym-
nasierne.

”Der er en ikke ubetydelig risiko for, 
at mindre skoler i yderområderne på 
sigt må lukke. Dårlig økonomi betyder 
samtidig, at skolerne må begrænse 
fagudbuddene, så nogle af de sjove 
fag, som kan tiltrække elever, forsvin-
der,” siger Lars Kunov, som mener, at 
erhvervsgymnasiernes pressede øko-
nomi modvirker målet om, at 95 pro-
cent af en ungdomsårgang skal gen-
nemføre en ungdomsuddannelse.

Modelskolen er ifølge Danske Er-
hvervsskoler et realistisk billede på en 
skole, hvis man skulle følge ”intentio-
nerne i bekendtgørelsen”. I beregnin-
gerne er der 28 elever i en klasse, men 

i virkelighedens verden fylder skolerne 

-
ver som bekendt blevet indført.

Ifølge Danske Erhvervsskoler er un-
derskuddet på modelskolen ikke er-
hvervsgymnasiernes eneste økonomi-
ske hovedpine. Danske Erhvervsskoler 
påpeger, at det såkaldte fællestaxame-
ter, som blandt andet dækker udgifter 
til administration, ikke er fulgt med de 

Ifølge Danske Erhvervsskoler betyder 
det, at mange skoler reelt bruger penge 
fra undervisningstaxameteret til at 
dække andre omkostninger på skolen. 
Derudover tjener nogle uddannelses-
institutioner penge på kursusvirksom-
hed, som derefter overføres til at drive 
erhvervsgymnasium for.

Lars Kunov efterlyser en taxameter-
reform. 

”Jeg ønsker en bred reform, hvor 
taxametersystemet gennemgribende 
kigges igennem, så tilskuddene til er-
hvervsgymnasierne svarer til, hvad 
der er nødvendigt for at løfte det sam-
fundsmæssige mål om, at 95 procent 
af de unge tager en ungdomsuddan-
nelse,” siger han.

Politisk taxameter
Direktør på Erhvervsgymnasiet 

Grindsted Jesper Dahlmann fortæller, 
at skolens udgifter er steget, uden at 
tilskuddene er fulgt med. Skolen har 

-

viseringer og har desuden tilført mid-
ler fra skolens kursusvirksomhed til 
ungdomsuddannelsen.

”Det kan ikke være rimeligt, at vi 
skal dække dele af udgifterne til at 
drive ungdomsuddannelse med ind-
tægter fra kursusvirksomhed. Jeg me-
ner, at taxametrene er fastsat politisk 
og ikke ud fra, hvad det reelt koster at 
lave ungdomsuddannelse,” siger han.  

Børne- og undervisningsminister Chri-
stine Antorini (S) anerkender ikke di-
rekte, at erhvervsgymnasiernes øko-
nomi er blevet udhulet.

Det har ikke været muligt at inter-
viewe ministeren, men i en e-mail skri-
ver hun:

-
arbejdet, foretages en pris- og lønre-
gulering af skolernes takster. Taksterne 
for hhx og htx er derfor også blevet 
pris- og lønreguleret. Men der er blevet 

-
tiviseringer, blandt andet i form af 
besparelser på indkøb, bogholderi, 
bygningsdrift og anvendelse af it.”

Ministeren vil nedsætte et udvalg, 
som skal udarbejde forslag til en ta-
xameterreform. Det er for tidligt at sige, 
om de enkelte erhvervsgymnasier får 
glæde af en sådan reform.

”Reformen skal blandt andet tage 
højde for uddannelsesstedernes for-

-
dringer,” skriver Christine Antorini. 
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iDING SOM iBOG
Elevernes og lærernes mange gadgets har inspireret til titlen på 
denne iBog.

It-udstyret og disse gadgets kan en masse spændende med lyd og 
billeder og kort og positione. iDing inspirerer til sjov og motiverende 
og fagligt lødig brug af al isenkrammet  i mange fag og på tværs 
af fag.

iBogen indeholder både oversigtlige og mere grundige vejledninger 
i faglig brug af forskellige gadgets, programmer og platforme, og 
den behandler også juridiske og etiske aspekter i forbindelse med 
offentliggørelse af forskellige former for æstetiske produkter og faglig
formidling.

Med iDing er it ikke en ekstra “tidsrøver”. De spændende og ny-
tænkende aktiviteter behandler fagenes kernestof.

Maja Bøtcher-Hansen og Brian Dupont Larsen m.fl. | iBog 32 videoer | 3 lydfiler |

37 opgaver | 30 forløbseksempler  | 140 illustrationer

TYRKIET
HISTORIE · SAMFUND · RELIGION
Bogen formidler viden om Tyrkiet set fra tre faglige synsvinkler der 
supplerer hinanden: historie, samfund og religion.

Historiekapitlet gennemgår Tyrkiets udvikling fra osmannertiden 
over ændringerne under Kemal Atatürk til nutiden.

I samfundsfagskapitlet gøres der rede for den økonomiske og politiske 
udvikling i nutiden, bl.a. med fokus på kvindernes stilling og Tyrkiets 
forhold til EU.

Kapitlet om religion giver en kort introduktion til islam og fokuserer 
-

tekster til hvert kapitel. En række af kilderne har ikke tidligere 
være oversat til dansk, bl.a. nogle af Kemal Atatürks taler. Desuden 

kapitlet fremstillet specielt til bogen. Fremstillingen understøttes 
af en række spændende billeder.

Bogen kan anvendes på mange måder, bl.a. til områdestudium i 
Kultur-samfundsfaggruppen på hf, i AT- forløb på stx ligesom de tre 
dele selvstændigt kan læses indenfor fagene historie, samfundsfag 
og religion.

Deniz Kitir, Ole Bjørn Petersen og Jens M. Steffensen | Bog 150 sider kr. 148,- 

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

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

iding.systime.dk

iBog®
fordi fremtiden er digital

TVÆRFAGLIGT
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Undervisning er jo kun noget værd, 
i det omfang de studerende forstår den.
... skriver Ralf Hemmingsen, rektor, Københavns Universitet, i en kronik i 

Berlingske. Han vil fastlægge rammer for, hvordan universitetet kan blive 

bedre til at arbejde pædagogisk.

Lærere har i mange år bakket Europa-

mestre, landsholdsspillere og andre elite-

idrætsudøvere op i at dyrke deres sport, 

samtidig med at de tager en studenter-

eksamen. 15 gymnasier med eliteidræts-

linjer er nu gået sammen i netværket 

eliteidrætsgymnasier.dk. Formålet er at 

samarbejde og dele viden om, hvordan 

lærerne bedst tilrettelægger under-

visningen og coacher eleverne, så 

faglighed og sportslig udvikling går 

hånd i hånd.

Når far mister jobbet, går 

skolekaraktererne ned, men 

hvis mor bliver fyret, har det 

ingen negativ effekt på børne-

nes karakterer. Det viser en 

norsk undersøgelse blandt 10. 

klasses-elever, som for nylig 

blev publiceret i tidsskriftet 

Review of Economic Studies,

skriver videnskab.dk. Undersøgelsen fortæl-

ler ikke hvorfor, men forskerne mener, at når 

en mand bliver fyret, påvirker det i højere grad 

familien negativt.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini sætter nu 

gang i et omfattende forandringsprojekt af blandt andet ung-

domsuddannelser under overskriften Ny Nordisk Skole. Gruppen vil sætte fokus på den nordiske skole-

traditions styrker – alt det, som vi er gode til, og som vi skal fastholde og udvikle. ”Vi har et stort behov 

for, at flere børn og unge kommer længere, end de gør i dag,” siger Christine Antorini. Den 8. marts 

åbner nynordiskskole.dk for diskussionen om, hvordan vi sammen udvikler fremtidens uddannelser.

FARS FYRING
PÅVIRKER 
KARAKTERERGYMNASIER DANNER

ELITENETVÆRK FOR
SPORTSTALENTER

NY NORDISK SKOLE

GYMNASIE ELEVER
SKAL LAVE
NERVEMEDICIN
Måske kan mennesker med sygdomme i central-

nervesystemet om nogle år takke danske gymna-

sieelever for nye og bedre mediciner. I øjeblikket deltager 

en række gymnasieelever i medicinalvirksomheden Lundbecks 

konkurrence om at udvikle nye og bedre lægemidler. Finalen afholdes 

den 20. april i forbindelse med Forskningens Døgn.

Læs mere på kortlink.dk/apss
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58.898 børn blev født i 2011 

– det er det laveste 

antal siden 1988. 

Universiteterne åbner op for flere kvote 2-ansøgere. Det 

giver håb til de gymnasieelever, hvis karaktergennemsnit 

ikke lever helt op til kravene på drømmestudiet. Samtidig får universiteterne mulighed for at optage de mest 

motiverede og egnede studerende. Uddannelsesminister Morten Østergaard fremhæver, at der ikke er tale om en 

genindførelse af det gamle kvotesystem, hvor ansøgerne skulle samle point, men et nyt system, der skal give et 

bedre match mellem motivation og studievalg.

DYREFORSØG I GYMNASIET
Det Virtuelle Laboratorium er et gratis e-lærings-værktøj, 

der er målrettet mod biologi og bioteknologi i gymnasiet. I Det 

Virtuelle Laboratorium kan der udføres eksperimenter, der er 

for dyre, tidskrævende eller sikkerheds-

mæssigt uforsvarlige at udføre i skolens 

laboratorium. Det er blandt andet muligt 

at udvikle moderne insulin gennem fagligt 

korrekte procedurer og teste medicinen 

på virtuelle laboratoriemus. Læs 

mere, og find skriftligt materiale 

på kortlink.dk/an9z.

Den tidligere regering søsatte i 2006 et projekt, der skulle 

indføre et såkaldt ressourceregnskab. Formålet med regn-

skabet var, at man skulle kunne sammenligne de selvejende 

uddannelsesinstitutioner. Der blev bevilliget 36 millioner 

kroner til at udvikle et it-system, som kunne håndtere de 

mange og forskellige data om alt fra eksamensresultater til 

sygefravær. Men nu stopper børne- og undervisningsministe-

ren projektet.

”Der skal ikke anvendes flere midler til et it-projekt, som 

har et forældet koncept. Alternativet til at stoppe arbejdet 

nu vil være en risiko for, at endnu flere penge bliver spildt. 

Projektet har været i gang siden 2006, og det er beklageligt, 

at det ikke er blevet stoppet noget før. Jeg har derfor også 

udtrykt min interne kritik i ministeriet,” siger Christine 

Antorini til jp.dk.

36 MILLIONER 
KRONER SPILDT GL-FORMAND 

TIL TOPMØDE
I NEW YORK

FLERE OPTAG PÅ KVOTE TO

Både GL’s formand Gorm Leschly og 

formand for Danmarks Lærerforening 

Anders Bondo Christensen var i sidste 

uge i New York. Her deltog de sammen 

med børne- og undervisningsminister 

Christine Antorini i et internationalt 

uddannelsestopmøde. Invitationen kom 

fra den amerikanske undervisningsmi-

nister Arne Duncan. På mødet blev det 

blandt andet drøftet, hvordan man ska-

ber bedre skoleledelse og forbereder 

lærerne til det 21. århundredes krav. 
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Samarbejde om 
studieretninger halter

Når gymnasielærerne arbejder sammen i team, handler 
det oftest om at skabe et godt læringsmiljø i klasserne. 

Samarbejde om undervisningen i studieretningerne er der 
ikke meget af. Gymnasieforskere forsvarer lærerne.

L
andets gymnasielærere sam-
arbejder gerne om at skabe 
et godt miljø i klasserne både 
fagligt og socialt og om at 
forhindre frafald. Men når det 

gælder indholdet i selve undervisnin-
gen, er samspillet mellem lærerne ret 

begrænset.  
Det viser en undersøgelse af 

teamsamarbejdet på de gymnasiale 
uddannelser, som Danmarks Eva-
lueringsinstitut (EVA) netop har 

”Lærerne samarbejder om ele-
vernes trivsel, klasserumskultur 

og fastholdelse. Til gengæld halter 
teamsamarbejdet, når det handler om 
at udvikle undervisningen i studieret-
ningerne og få fagene til at spille sam-
men,” siger Rikke Sørup, souschef i 
EVA, der har været med til at lave un-
dersøgelsen. 

”På mange skoler forbereder og 
gennemfører lærerne hver især 
deres undervisning i deres fag, 
som de altid har gjort,” siger hun. 

Undersøgelsen bygger på spør-
geskemaundersøgelser blandt le-

dere og lærere på almene gymna-
sier (stx), tekniske gymnasier (htx) 

og handelsgymnasier (hhx) og på in-
terview med ledere og lærere på seks 
skoler. 

Teamsamarbejde blandt lærerne blev 
obligatorisk med gymnasiereformen, 
der trådte i kraft i august 2005. Men 
hverken i bekendtgørelser eller vejled-
ninger fremgår det tydeligt, hvad team-

enes opgaver er, hvordan de skal sam-
mensættes, eller hvad formålet med 
teamsamarbejdet er. Derfor kan sko-

forhold til lærernes samarbejde.
Og undersøgelsen viser netop, at der 

er stor forskel på den måde, skolerne 
vælger at organisere teamene på, og 

-
arbejdet. Det overordnede billede er 
dog klart: Mens klasseteam er en ud-
bredt teamtype, er studieretningsteam 
ikke slået igennem på samme måde. 

Fokus på det pædagogiske
I klasseteamene er klassens lærings-
miljø i centrum, og man koordinerer 

forløb inden for en klasse. Den team-
type matcher forestillingen om team-
samarbejde med fokus på elevtrivsel 
og klasserumskultur. Studieretnings-
team er derimod lærerteam, der knytter 
sig til de studieretninger, som den en-
kelte skole har oprettet. De svarer i hø-
jere grad til forestillingen om teamsam-
arbejde som det at koordinere og even-
tuelt tone undervisningen inden for 
studieretningerne. 

Klasseteam er især populært på stx, 
hvor 82 procent af lederne svarer, at 
klasseteam er ”den væsentligste team-
organisering på uddannelsen”. Kun 
11 procent af stx-lederne angiver stu-
dieretningsteam som den vigtigste 
teamtype. Studieretningsteam er mere 
udbredt på de erhvervsgymnasiale ud-
dannelser. På htx og hhx siger hen-

T
EKST: T

INA R
ASM

USSEN
I LLUSTRATIO

N: R
U

NA
S

TEPPIN
GE

11

Gym
nasieskolen 

#5
2012



holdsvis 46 procent og 29 procent af le-
derne, at studieretningsteam er den 
væsentligste teamtype.  

”Skolerne fokuserer på de ting, som det 
umiddelbart giver mening for lærerne at 
bruge teamene til, og det er så – især på 
stx – det pædagogiske arbejde omkring 
klassen. Det er et område, man også før 
reformen havde erfaringer med at samar-
bejde om. At samarbejde om studieretnin-
gerne kræver en større omstillingsproces,” 
siger Rikke Sørup.  

Kun 35 procent af samtlige lærere i un-
dersøgelsen svarer, at deres team arbejder 
med at udvikle undervisningen i studie-
retningerne. Næsten halvdelen af lærerne 
mener dog, at det er relevant, at teamene 
løser opgaver om undervisningen, blandt 
andet om studieretningsfagenes samspil.

Allerede da EVA evaluerede gymnasi-
ereformen i 2008, 
lød det fra ledel-
serne på landets 
gymnasier, at man 
gerne ville tage 
hul på opgaven 
med at få fagene i 
studieretningerne 
til at spille bedre 
sa m men. Nu 
havde man fået 
nogenlunde styr 

-
lige tiltag, eksem-

pelvis almen studieforberedelse og studie-
området, og var klar til nye opgaver. I dag 

”Det er tilsyneladende et område, sko-
lerne har rigtig svært ved at få hul på,” 
siger Rikke Sørup.     

Hun understreger, at elevtrivsel og klas-
serumskultur bestemt er et væsentligt fo-
kusområde. Ikke mindst i lyset af, at en 
stadig større og mere broget elevgruppe 
vælger gymnasiet, og målsætningen om, 
at 95 procent af en ungdomsårgang skal 

gennemføre en ungdomsuddannelse. Men 
det er også et fokus, der kun i begrænset 
omfang berører lærernes kerneydelse, nem-
lig undervisningen. Hun mener derfor, at 
der er grund til at sætte spørgsmålstegn 
ved, om gymnasierne har realiseret det, 
der egentlig var ideen med teamsamarbej-
det og et af formålene med reformen: At 
få lærerne til at arbejde sammen på tværs 
af fagene. Ikke mindst på studieretnin-
gerne.  

”Hvis ideen med studieretningerne var, 
at fagene skulle befrugte hinanden, er man 
ikke kommet særlig langt,” konstaterer 
Rikke Sørup. 

Et skridt ad gangen
Gitte Holten Ingerslev, der er lektor på In-
stitut for Uddannelse og Pædagogik ved 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 
Aarhus Universitet, er enig i, at gymnasi-
erne i forhold til studieretningerne ikke 
har indfriet reformens ord om samspil mel-
lem fagene og teamsamarbejde mellem 
lærerne. Men det er ikke det samme som, 
at lærerne slet ikke arbejder sammen om 
undervisningen i gymnasiet anno 2012, 
understreger hun. 

-
fagligt samarbejde sted i blandt andet al-
men studieforberedelse og naturvidenska-
beligt grundforløb,” siger Gitte Holten 
Ingerslev.  

Selvom reformen snart er syv år gam-
mel, forstår hun godt, at skolerne endnu 
ikke opfylder alle intentionerne.  

”Lærerne har virkelig knoklet. Det er 
ikke så underligt, at de ikke har kunnet 
opfylde alle krav med det samme. De har 
måttet tage ét skridt ad gangen. Reformen 
blev indført hen over hovedet på dem. Der 
var en masse forarbejde, der ikke var lavet, 
og lærerne havde ikke fået efteruddan-
nelse, så de kunne klare de krav, der blev 
stillet,” siger DPU-lektoren. 

Også Steen Beck, lektor på Institut for 

ved Syddansk Universitet, forsvarer læ-
rerne.  

”Med reformen smed man næsten alt 
op i luften, uden at nogen vidste, hvor det 
skulle lande. Man bad skolerne om at op-

andet en helt ny faglig og social kultur for 
lærersamarbejdet. Men så grundlæggende 
forandringer tager tid,” siger Steen Beck.

Derfor er der ingen grund til at blive 
overrasket, når EVA konkluderer, at sam-
arbejdet om studieretningerne halter på 
mange skoler, siger han. 

”Reformer sker altid i en meget langsom-
mere kadence, end utålmodige politikere 
og embedsmænd forventer.”

Ledelsen skal inspirere
Blandt lederne i undersøgelsen svarer 59 
procent, at teamene har ansvar for at sam-
arbejde om studieretningerne, men inter-
view med lederne viser, at de godt ved, at 
det i praksis ikke sker i det omfang, de 
kunne ønske. Skal det lykkes, kræver det, 
at ledelsen kommer mere på banen, påpe-
ger Rikke Sørup fra EVA. Ifølge undersø-
gelsen er lederne forsigtige med at udfor-
dre lærernes autonomi – både på 
enkeltlærerniveau og teamniveau. Det 

-
mært sætter nogle rammer for teamsam-
arbejdet og i mindre grad fungerer som 
sparringspartnere. Men skal teamene va-
retage opgaven med at udvikle studieret-
ningerne, er der brug for tydeligere mål 
og forventninger og ikke mindst for inspi-
ration fra ledelsens side. 

”Der er behov for, at ledelsen formulerer 
visioner, sætter nogle mål og giver input,” 
siger Rikke Sørup. 

Et af problemerne er, at mange skoler 
ikke har taget en grundlæggende diskus-
sion af, hvordan studieretningerne skal 
tones. 

”Der er nødt til at være en klar udmel-

Hvis ideen med 
studieretningerne 

var, at fagene skulle 
befrugte hinanden, 

er man ikke kommet 
særlig langt.

N
Rikke Sørup, souschef, Danmarks

Evalueringsinstitut (EVA)

11 % af stx-lederne mener, at studieretningsteam er den væsentligste teamtype. 

Blandt hhx- og htx-lederne er tallet 29 % og 46 %.

82 % af stx-lederne mener, at klasseteam er den væsentligste teamtype. 

Det samme gælder 49 % af hhx-lederne og 41 % af htx-lederne.

35 % af lærerne svarer, at deres team arbejder med at udvikle undervisningen 

i studieretningerne.
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ding om, hvad man forstår med toning. 
Ellers bliver det en umulig opgave. Skal 
toningen for eksempel gælde den enkelte 
klasse eller hele skolen på tværs af år-
gange? Skal toningen vedrøre studieret-
ningsfagene eller alle klassens fag?”

Børne- og undervisningsminister Chri-
stine Antorini glæder 
sig over, at hovedpar-
ten af både lærere og 
ledere mener, at sam-
arbejdet i team er gi-
vet godt ud i forhold 
til elevtrivsel og fast-
holdelse. Hun er over-
rasket over, at samar-
bejdet i forhold til 
studieretningerne går 
så trægt, som EVAs 
undersøgelse doku-
menterer. Det skal der 
nu gøres noget ved.  

”Man kan få meget mere ud af team-
samarbejdet. Her er der en vigtig udvik-
lingsopgave for gymnasierne. Det giver 
jo rigtig god mening, at lærerne sparrer 
med hinanden på tværs af fagene i forhold 
til det didaktiske,” siger Christine Anto-
rini.

Hun vil tage emnet op i forbindelse 
med det serviceeftersyn af de gymnasiale 
uddannelser, som hun har bebudet. Ser-
viceeftersynet skal blandt andet omfatte 
en række udviklingsprojekter søsat i sam-
arbejde med lærere og ledere.  

”Det er oplagt, at vi her ser på, hvordan 
man i teamene bliver bedre til at bruge 
hinanden fagligt og pædagogisk i forhold 
til studieretningerne,” siger Christine An-
torini.  

GL Efteruddannelse udbyder til efteråret 
blandt andet kurserne Samarbejde i lærer-
team og Forstå dit team. Læs mere om 
kurserne i det nye GL-E katalog, der udkom-
mer i maj 2012.  

Man kan få 
meget mere ud af 
teamsamarbejdet. 
Her er der en vigtig 
udviklingsopgave 
for gymnasierne.
N
Christine Antorini, børne- 
og undervisningsminister

REKTORFORMAND:
Vi har ikke fået 
det optimale ud af 
studieretningerne

D
er er et stykke vej endnu. 

Sådan lyder det fra Jens Boe Nielsen, der er for-
mand for Gymnasieskolernes Rektorforening.

Han erkender, at man efter næsten syv år stadig 
ikke har indfriet intentionen med reformen om 

lærersamarbejde på tværs af fagene i studieretningerne. 
”Vi har endnu ikke fået det optimale ud af studieretnin-

gerne,” siger han.
Udmeldingen kommer på baggrund af en ny undersøgelse 

fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der netop viser, at 
samarbejdet om undervisningen i studieretningerne halter. 
Når lærerne arbejder sammen i team, handler det oftest om 
at skabe et godt læringsmiljø i klasserne og forhindre frafald.   

Ifølge rektorformanden er årsagen, at gymnasierne ikke 
har haft ressourcerne til at realisere reformens mange krav 
på én gang. I de første år har man brugt mange kræfter på at 
få almen studieforberedelse, almen sprogforståelse og natur-
videnskabeligt grundforløb til at fungere.  

”Vi har taget fat fra en ende af. Vi har især brugt meget 
-

ste steder, så nu er vi klar til at tage fat på studieretningerne,” 
siger Jens Boe Nielsen og understreger, at nogle gymnasier 
har formået at skabe et godt samspil mellem studieretnings-
fagene. 

Ud over ressourcer har gymnasierne også manglet konkret 
viden om, hvordan man skulle realisere reformens intention 

en anelse rådvilde, erkender Jens Boe Nielsen. Han er enig 
med EVA i, at ledelserne skal blive bedre til at komme med 
visioner og input til teamene, hvis de skal løfte opgaven med 
at udvikle studieretningerne. 

”Der er stor forskel fra skole til skole, men generelt er der 
behov for, at vi gør noget på det punkt. Og det er jeg sikker 
på, at ledelserne er parate til.  ”

T
E

M
A

T
EKST: T

INA R
ASM

USSEN
F

OTO: C
LAUSB

ECH
A

N
DERSEN

13

Gym
nasieskolen 

#5
2012



T
E

M
A

Det handler om mod til 
at satse på én konstruktion, 

og det undrer mig, at der 

Thomas Jørgensen,
rektor på Borupgaard Gymnasium
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Studieretningsteam 
styrker fagligt samspil

Kun få almene gymnasier arbejder med studieretningsteam. 
Borupgaard Gymnasium er et af dem, og erfaringerne er gode.

P
å Borupgaard Gymnasium i 
Ballerup har de arbejdet med 
studieretningsteam siden re-
formen i 2005. Dermed adskil-

almene gymnasier. Ifølge en ny undersø-
gelse fra Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) svarer kun 11 procent af rektorerne 
på de almene gymnasier nemlig, at stu-
dieretningsteam er den primære team-
struktur på deres skole. Det, på trods af 
at reformen lægger op til fagligt samspil 
i studieretningerne. Rektor på Borupgaard 
Gymnasium Thomas Jørgensen undrer sig.

”Jeg kan ikke se, hvordan man kan leve 
op til intentionen med reformen, hvis sko-
len ikke har studieretningsteam. Eleverne 
opnår ikke den ønskede udvikling fra 
grundforløbet og til at ende som studiepa-
rate i 3.g, hvis ikke de har et forum at ud-
vikle sig i.”

Han mener, at de lærere, der har studie-
retningens 3.g-klasse i for eksempel fysik, 

i fysiktimerne i 1.g, for at sikre sammen-
hæng og struktur i studieretningen.

”Den sammenhæng kan man ikke sikre 
med klasseteam,” forklarer Thomas Jør-
gensen.

Han mener, at arbejdet med at skabe 

styrke det tværfaglige arbejde bliver bedre 
i studieretningsteam. 

Mindre fokus på elevtrivsel?
Thomas Jørgensen erkender, at studieret-
ningsteam ikke er løsningen på alt. Det 

er for eksempel ikke det optimale forum 
at tale om enkelte elevers trivsel i, fordi 
det ikke er alle teamlærerne, der har alle 
tre klasser i teamet. 

Anders Ahlén, der er pædagogikum-
kandidat og underviser i historie og na-

skolens musiske studieretning. Han er 
enig med rektor i, at man nogle gange 
kan føle sig udenfor, når der tales om 
enkeltelever på et teammøde. På den an-
den side kan han også se fordelene i det.

”Det kan godt være, jeg ikke har 1.d i 
år, men sandsynligheden for, at jeg får 
dem næste år, er stor. Derfor kan det være 
en god mulighed for mig for at lære ele-
verne at kende, inden jeg står ansigt til 
ansigt med dem i klassen,” forklarer han. 

Opgaven med at skabe bedst mulig elev-
trivsel løses igennem en mentorordning 
på Borupgaard Gymnasium. Elever, der 
har brug for ekstra støtte, bliver tilknyttet 
en lærer, som har den tætte kontakt med 
eleven. På den måde tager den slags pro-
blemstillinger ikke for meget fokus på 
teammøderne. På sigt vil Thomas Jørgen-
sen oprette team, der uafhængigt af stu-
dieretningsteamene skal fokusere på ele-
vernes trivsel.

Ifølge Borupgaard-rektoren er erfaringerne 
med studieretningsteamene generelt gode. 
Men han er opmærksom på, at det ikke 
er alle skolens 100 lærere, der synes, 
teamarbejdet er lige sjovt. Derfor arbejder 
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plads til alle i den konstruktion, der nu 
engang er på Borupgaard Gymnasium. 

frem til det, den enkelte lærer brænder 

til at dyrke netop det i samarbejde med 
resten af teamet.

For ifølge Thomas Jørgensen er det nød-
vendigt med studieretningsteam på et stort 
gymnasium som Borupgaard. Både i for-
hold til kravene i reformen, men også, 

køre skolen på.
”Det ville være helt uoverskueligt at 

skulle forholde sig til lærergruppen, hvis 
den ikke var opdelt i de 12 studieretnings-
team,” siger han.

Alternativt skulle skolen have 36 klas-
seteam eller fagteam, hvor helt op til ek-
sempelvis 20 engelsklærere skulle mødes 
og diskutere deres fag.

-
tivt,” konstaterer Thomas Jørgensen.

Anders Ahlén er også glad for det forum, 
studieretningsteamet skaber, hvor der er 
mulighed for at opbygge nogle rutiner og 
skabe faste rammer for hele undervisnin-
gen på den musiske studieretning.

”Det giver overskud til ikke bare at gøre 
det godt, men at gøre det rigtig godt,” 
siger han.

Det handler om mod
På Borupgaard Gymnasium arbejder man 

hver enkelt studieretning. Det arbejde 
foregår både internt i teamene, men også 
i dialog med eleverne, der bliver taget 

”Det skaber identitet og holdånd,” for-
tæller Merete Olesen, der er teamleder. 
Hun er sammen med resten af teamet me-
get begejstret for elevernes indsats i stu-
dieretningsarbejdet.

dansk og historie og har været teamleder 

siden 2005. En titel, der ifølge EVAs un-
dersøgelse ikke er rift om. Men sådan er 
det ikke på Borupgaard Gymnasium. 
Merete Olesen fortæller, at samtlige team-
ledere på nær hende selv blev skiftet ud 
sidste år, og at der var masser af friske 
kræfter til at tage over. 

I hendes team, der dækker studieret-
ningen med samfundsfag, matematik og 

-
nem fagene. Som teamleder er det Merete 
Olesens opgave at sikre, at den demokra-

-
ningen.

”Det er et stort arbejde at lede et team,” 
erkender hun.

Rektor Thomas Jørgensen har kendskab 
til andre skoler, der har forsøgt sig med 
studieretningsteam, men som alle har 
droppet det igen.

”Det handler om mod til at satse på én 
konstruktion, og det undrer mig, at der 

JDet giver 
overskud til ikke 

det rigtig godt.
Anders Ahlén, lærer på 
Borupgaard Gymnasium

JDet er et 
stort arbejde at 

lede et team.
Merete Olesen, lærer 

og teamleder på 
Borupgaard Gymnasium
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RUNDREJSE I VIETNAM FRA NORD TIL SYD 17 DAGE
Afrejse 2012: 20.7

Prisen inkluderer: Fly København-Hanoi og Saigon-København med 
Thai Airways via Bangkok Alle kendte lufthavns- og flyafgifter Udflugter,
transport og entréer jf. program Indkvartering i dobbeltværelse (v. 2 personer)

12 nætter på gode 3 stjernede hoteller 1 nat i Mai Chau hos etnisk 
bjergminoritet

Tag med på en drømmerejse gennem Vietnams kultur, historie og hverdag.

REJSEKODE: GS

Læserrejser

i sa
marbejde medGy

mna
sies

kole
n

Din personlige rejse 
begynder på 
Team-benns.com

Vidunderlige Vietnam

16.990,-
pr. person

SUPERPRIS

med dansk
rejseleder

fra kr. 

Rejsen dag for dag:

Tillæg for 
enkeltværelse: 

Kr. 2.590,-

Kontakt Merete
Tlf.: 65 65 65 60
asien@team-benns.com

Dag 1:  Danmark. Afrejse til Hanoi, Vietnam.
Dag 2:  Hanoi. Ankomst, Litteraturtemplet,
 cykeltaxi, vanddukketeater, middag.
Dag 3:  Hanoi. Byrundtur i det gamle Hanoi.
Dag 4:  Hanoi-Mai Chau. Rismarker, smuk natur,
 marked, en nat hos lokal familie..
Dag 5:  Mai Chau-Hanoi. Vandretur, Mo Luong  
 grotten, etniske folk, picnic, bus.
Dag 6:  Hanoi-Halong bugten. Bus til Halong
 og mini-krydstogt.
Dag 7:  Halong-bugten-Hanoi. Retur til Hanoi  
 og nattog til Hué.
Dag 8:  Hué. Citadellet, Det Kongelige Palads,
 sejltur, kejsergrave, Thien Mu pagode.

Dag 9:  Hué-Hoi An. Cham-museet, marmorbjerget
 og vandretur i Hoi An.
Dag 10:  Hoi An. Cykeltur, sejltur, på egen hånd.
Dag 11:  Hoi An-Buon Ma Thuot. På egen hånd, fly.
Dag 12:  Buon Ma Thuot. Yun Don nationalpark,  
 elefanttur i junglen, picnic, sejltur, 
Dag 13:  Buon Ma Thuot-Saigon. Kaffe- og frugt- 
 plantage, møde med lokalbefolkning,  
 Notre Dame katedral, gamle postkontor
Dag 14:  Saigon. Cu Chi tunneller, byrundtur.
Dag 15:  Saigon-Can Tho. Cao Dai tempel, sejltur.
Dag 16:  Can Tho-Saigon. Flydende marked, cykel- 
 tur og hjemrejse
Dag 17:  Danmark. Ankomst til København.
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Lærere og ledere er enige om, at det er lyk-
kedes at opbygge velfungerende team, jævn-
før EVAs evaluering af teamsamarbejde. Den 
enkelte skole skal formulere formålet med 

teamsamarbejdet, og intentionen med gymnasiere-
formen var, at undervisningen skulle tilrettelægges, 
”så alle elever får de bedst mulige betingelser for at 
nå de faglige kompetencemål og tilegne sig studie-
kompetence”.

Og det er lige præcis det, EVA-undersøgelsen viser, 
at lærerne gør: De samarbejder med fokus på ele-
verne. Lærerne ved fra læringsteorien og fra praksis, 
at eleverne skal trives og have et godt fundament i 
læringsmiljøet for at lære – og det arbejder lærerne 
sammen om at sikre.

Alligevel har landets medier været fyldt med over-
skrifter om, at gymnasielærere ikke samarbejder. 
Min optælling viser, at der var 36 artikler om EVAs 
undersøgelse, hvoraf de 30 havde overskrifter som 
Gymnasielærere arbejder ikke sammen eller Gym-
nasielærere undgår at arbejde sammen. To artikler 
kom til konklusionen: Kun 1/3 af lærerne samar-
bejder. Men det var der slet ikke belæg for. 

95 procent af lærerne bruger hinanden. Lærerne 
samarbejder netop om det, skolerne har prioriteret, 
og om det, der giver værdi. Fælles forberedelse er 
at koordinere, inspirere, videndele med videre, men 
det er ikke den konkrete forberedelse. Når læreren 
skal gennemføre en lektion alene, vil den sidste 
forberedelse altid være individuel. Det tror jeg bliver 
udlagt som manglende samarbejde, men det er for-
kert. Lærerne samarbejder således ind over midten, 
når det gælder de overordnede linjer, men når det 

kommer til den konkrete implementering, så ved 
engelsklæreren, hvordan man underviser i engelsk, 
ligesom matematiklæreren ved, hvordan man un-
derviser i matematik. Vi skal ikke have didaktisk 
ensretning, som man ellers kunne foranlediges til 
at tolke som EVA-undersøgelsens mål. Næsten halv-
delen af lærerne er ansat efter reformen, så myter 

ingen genklang i virkeligheden på gymnasierne.

Studieretningsgymnasiet skal videreudvikles
Intentionerne med gymnasiereformen var rigtige. 
Men de store omvæltninger, gymnasieuddannelserne 
har været igennem, har ikke levnet nok fokus på at 
få det optimale ud af studieretningerne. For GL hand-
ler styrkelse af studieretningerne om yderligere fo-
kus på udvikling af faglighed og fagligt samspil. 
Det handler altså ikke om at tone studieretninger 
med henblik på at skærpe konkurrenceevnen om 
eleverne, som EVA-rapporten er inde på. Alle elever, 
der har forudsætningerne for en gymnasieuddan-

til de videregående uddannelser. Det er ikke toning 
for toningens skyld, men for at gøre eleverne så 
dygtige som muligt. Det er da også derfor, at GL 
sammen med lederforeningerne har foreslået 
ministeren et udviklingsprogram. Nu venter 
vi bare på, at ministeren gør programmet 
til sit.  

Gorm Leschly, 
GL’s formand

Lærersamarbejde skal give merværdi

”Mit samarbejde med andre lærere betyder rigtig meget for mit arbejde. 

Også fordi det er blevet en kompliceret sag at være lærer. Det er jo ikke nok at 

give eleverne 5 sider for, hvor de selv skal finde ud af, hvad de skal gøre, og så 

komme næste gang og reproducere. Sådan var det måske, da jeg begyndte 

som lærer, men nu er der mange ting på spil, når man skal undervise. Man 

skal have egne undervisningsmaterialer, og man skal finde så mange ideer 

som muligt for at sekvensere undervisningen, så den ikke bliver for kedelig 

for eleverne, der måske ellers ville have svært ved at gennemføre et gymna-

sium. Derfor hjælper vi hinanden meget. Vi deler meget materiale, og vi stiller 

spørgsmål til hinanden på intranettet, hvor der altid er nogen, der har et godt 

bud tilbage. Så er vi også gode til sådan rent socialt at hjælpe hinanden. Hvis 

man har haft en problematisk oplevelse med en klasse, så kan vi briefe hinanden 

på lærerværelset og komme videre på den måde.” 

Gymnasielærer på stx Birgitte Prytz Clausen, i video på GL’s hjemmeside

GL MENER
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Se mere 
om vores 

udgivelser på

nyttf.dkHar DU en bog 

Vi ønsker at udvikle materialer til de nye forsøgsfag 
informationsteknologi C og B samt 
et nyt fysiksystem beregnet til htx.
Men vi mangler dig, der brænder for faget og har 
de nye ideer.

Vil du være med? Som forfatter, medforfatter eller 
sparringspartner?

Har du ideer eller materialer, færdige som halv-
færdige, til et af disse – eller måske andre – fag,
hører vi gerne fra dig. Du behøver ikke have et fuldt 
færdigt manuskript klar i skuffen, for vi modtager 
alle gode ideer med glæde.

Brug vores skuffe. Send en uforpligtende mail 
– eller send os, hvad du har i tankerne: 
skuffen@nyttf.dk

DISSE BØGER VAR OGSÅ 
ENGANG NOTER/MANUS 

I EN SKUFFE!

Nyt Teknisk Forlag udgiver 
bøger til de gymnasiale 
uddannelser. Vi har mere end 
100 års erfaring i at udvikle 
undervisningsmaterialer inden 
for teknik og naturvidenskab. 
Vi kan hjælpe dig med at få din 
bog udgivet – i din skuffe gør 
den jo ingen gavn, vel?

i skuffen?



GYMNASIELIV
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Elever fra 1.C på 

Avedøre Gymnasium 

slapper af i Manhattan 

Skylines silhuet i en 

pause.
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Mener du generelt, at erhvervsuddannelserne får negativ 
omtale?
Mediebilledet er præget af negative historier om erhvervsud-

-
steriet, at der i 2011 var indgået 47.000 uddannelsesaftaler 
(en erhvervsuddannelse gennemføres på baggrund af en 
uddannelsesaftale med en praktikplads, red.), men jeg så 
ingen medier omtale det tal. Til gengæld bliver det hele tiden 
omtalt, at der mangler praktikpladser. Fra en undersøgelse, 

-
kuserede pressen på, at 29 procent af de unge forbinder 
erhvervsuddannelser med lav status, ikke på, at 71 procent 
forbinder uddannelserne med middel eller høj status.

Skal medierne ikke fortælle, hvis der mangler praktik-
pladser?
Der skal gøres opmærksom på, at der er et problem, men 
samtidig kan negativ omtale være selvforstærkende og få de 
unge til at vælge erhvervsuddannelserne fra og få de unges 
forældre og studievejledere til at sige, at de nok hellere må 

nuanceret billede af erhvervsuddannelserne, for eksempel 
at der faktisk er rigtig mange, som får en praktikplads. Pro-
blemet er – og det viser prognoser fra mange brancheorga-
nisationer – at om få år vil der mangle faglærte. Det går ud 
over den enkelte, som ikke kan få fat i en vvs-mand eller en 
mekaniker, og hele samfundet, som vil mangle faglærte til 
at bygge huse og broer.

Bærer I ikke selv et ansvar, hvis erhvervsuddannelserne 
har et dårligt image?
Jo, og vi arbejder også hårdt hver dag på at skabe spæn-
dende, udfordrende og interessant undervisning og for, at 

vores elever går herfra med gode historier. Jeg synes, vi på 
lokalt plan er gode til at få omtale af vores spændende pro-
jekter. Men ude i verden bliver vi altid forbundet med man-
gel på praktikpladser og frafald. Samtidig kæmper vi med, 
at de unge nemt lader sig påvirke, og hvis det blandt de 
unge betragtes som mindre værd at tage en erhvervsuddan-
nelse end at gå i gymnasiet, så er der mange, som vælger 
gymnasiet.

Hvorfor er det et problem, at de unge vælger gymnasiet 
frem for erhvervsuddannelserne?
Det er ikke et problem, at de går på gymnasiet, det er altid 
godt, når de unge vælger en uddannelse. Men når vi står i 
en økonomisk situation, hvor det er et spørgsmål, om vi har 
råd til velfærd, er det værd at understrege, at 10 procent af 
de unge fra gymnasiet ender som ufaglærte, og 10 procent 
går i gymnasiet og tager derefter en erhvervsuddannelse. 
De unge skal udfordres i deres valg, så de også kan se nogle 
gode karriere- og videreuddannelsesmuligheder i en er-
hvervsuddannelse.

Hvad mener du med, at det almene gymnasium nyder 
godt af tidsåndens forståelse for ungdomsuddannelse 
som en social begivenhed?
Gymnasieelever er også målrettede og arbejder hårdt. Men 
det sociale fylder rigtigt meget i gymnasiet, og det passer 
godt til denne generation af unge og deres syn på livet. 
Gymnasierne fremhæver selv studiemiljøet, aktiviteterne og 
det sociale liv som specielt attraktivt. Men hvis en større 
andel af de unge vælger ungdomsuddannelse på grund af 

i sidste ende. 

Unge skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Direktør for EUC Nord i Hjørring A. Neil Jacob-

sen skrev i et længere debatindlæg i nordjyske.

dk, at erhvervsuddannelserne lider under dårlig 

omtale og forbindes med mangel på praktikplad-

ser, mens de almene gymnasier nyder godt af 

”tidsåndens forståelse for ungdomsuddannelser 

som en social begivenhed”. Gymnasieskolen har 

bedt ham uddybe.   

Mens de unge strømmer til gymnasierne, lider erhvervsuddannelserne under 
negativ omtale og lav status blandt de unge, mener direktør for EUC Nord i 
Hjørring A. Neil Jacobsen.

22

Gym
nasieskolen 

#5
2012



CP ApS . Grønningen 12 . 4130 Viby Sj.
tlf. 4614 0600 . www.cpdk.dk 

Pladsmangel kalder på pavilloner

Annonce

Med klassestørrelser på gennemsnitligt 28 elever for hver årgang er der 
udsigt til pladsmangel på mange af landets gymnasier. 

Hos CP Pavilloner er de vant til at træde hurtigt til, når 
der skal opføres midlertidigt byggeri. Opførelsen er stort 
set uafhængig af vejr og vind. Produktionen af pavillon-
erne foregår i opvarmede haller, for på den måde at 
minimere risikoen for fejl og fugt i konstruktionerne. 
Når de præfabrikerede pavilloner fragtes til kunden 
mangler de kun at blive monteret og sammenkoblet 
efter kundens ønsker. Den udprægede fleksibilitet bety-
der, at kundens behov let kan tilgodeses.

Materialerne til byggeriet er udvalgt ud fra hensynta-
gen til miljøet og indeklimaet, der er testet af eksterne 
miljøkonsulenter.

I de 25 år virksomheden har eksisteret, har de leveret 
pavilloner til alt fra skoler og institutioner til hospitaler 
og kantiner. Institutioner er en særlig opgave, i det der 
ofte er helt specielle ønsker til indretningen. Dertil kom-

mer, at slidtagen er mere udtalt på skoler end på tradi-
tionelle kontorer. Hos CP Pavilloner ses de særlige krav 
som en vigtig udfordring.

»Det er en del af vores standard, at vi laver byggeri, 
der kan holde til børn og unges daglige slidtage,« siger 
René Larsen, der er produktionsdirektør på CP Pavilloner.

En økonomisk gevinst ved pavillonerne kommer til 
udtryk ved, at de kan genbruges andre steder, når plads-
problemet er løst. Resultatet af den krævende Blower-
door test har vist, at pavillonerne er klar til fremtidens 
høje miljømæssige krav til bygninger. Lufttætheden i 
pavilloner fra CP er langt bedre end kravene i bygnings-
reglementet kræver. Dette afspejler en mærkbar reduk-
tion i energiforbruget.

Blowerdoor test

2

2

-

2
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V -
sionsrum,” fortæller Lars Ro-
mann Engel, der er teaterdi-
rektør og kunstnerisk leder for 

-
merforestillinger på Kronborg og fore-
stillinger rundt omkring i landet om 

”Jeg ser Shakespeares Hamlet som en 
-

terede over egen væren: Hvor kommer 

-

ved hjælp af personlige fortællinger, 
billeder og musik gennem hele forestil-
lingen er i dialog med det unge publi-

-

Der er tre forskellige forestillinger med 
-

ner og familie, Kys og kram og Liv og 

er de mest universelle, i forhold til når 
et ungt menneske udvikler sin identi-

-
rette sine forestillinger om eksistens til 
større børn og unge, fordi netop den 
gruppe står midt i den første overgangs-

-

-
-

maer og tanker at give de unge et rum 
og et sprog, der hjælper dem til at ita-

”Sproget er et fantastisk redskab til 
at komme ind i det menneskelige labo-

-
gøre deres egne individuelle potentia-

Teatret skal ikke bare underholde – det skal i dialog 
med publikum. Det mener Hamletscenens teater-

HOVED 
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Retten til at spille

T
EKST: M

ALEN
E R

O
M

M
E-M

Ø
LBY   F

OTO: U
LRIK JAN

TZEN
T

EKST: M
ALEN

ER
O

M
M

E-M
Ø

LBY
F

OTO: U
LRIK JAN

TZEN

24

Gym
nasieskolen 

#5
2012



ROLLEN

25

Gym
nasieskolen 

#5
2012



Prins H. fortæller for eksempel om sin 
mor, der har fundet en ny kæreste. Han 
har svært ved at tackle stedfaderens rolle 
i forhold til ham og spørger derfor pub-
likum til råds. Et andet dilemma handler 
om en veninde, der gerne vil have lavet 
sine bryster større. Prins H. grubler også 
over, hvad forskellen på kærlighed, sex 
og porno er.

”Mange unge er i dag meget overladt til 
sig selv og skærmen, og så kan man da 
let komme til at forveksle porno med kær-
lighed og sex,” siger Lars Romann Engel.

Tro er et andet emne, som mange unge 
ofte er overladt til selv at bakse med, me-

mangler der ofte et naturligt tidspunkt 
for de unge til at overveje deres eget for-
hold til tro. Den globaliserede verden 
betyder samtidig, at de møder mange 
forskellige religioner. Det er med garanti 
spændende, men kan måske også for-
virre, påpeger Lars Romann Engel. 

”De unge er faktisk velformulerede om 
tro og eksistens, men bare ikke vant til 
at tale om det.” 

I forestillingerne gør Prins H. ikke me-
get ud af at konkludere. Når et emne er 
blevet drøftet med publikum, springer 
han tilbage til sin mikserpult og spiller 
et nyt stykke musik for dem. 

”Formålet med forestillingerne er ikke 
at komme med en morale, men at sætte 
gang i tankerne,” fortæller Lars Romann 
Engel. 

Han vil hellere gøre det unge publikum 
til livseksperter, der med deres råd og 
fortællinger sætter gang i tankerne både 
hos sig selv og hos kammeraterne.

”Vi arbejder ud fra devisen: Alle men-
nesker har retten til at spille hovedrollen 

i deres eget liv med respekt for fælles-
skabet.”

Der er i høj grad brug for at skabe plads 

nutidens samfund, mener Lars Romann 
Engel. For der er en tendens til, at alt skal 

”Vi er blevet så procesorienterede, at 

Lars Romann Engel.
Gør livet ondt, går vi til psykiateren. 

Hænger brysterne, kan man få silikone 
i. Bliver vi syge, tager vi piller.

”Vi behandler vores identitet og eksi-
stens som en brugt bil. Alt kan ændres 
og erstattes,” siger han og uddyber: 

af, hvad der egentlig er vores egen iden-
titet.” 

Slut med passive observatører
Det er ikke kun Hamlets overvejelser om 
identitet og det frie menneske, der inspi-
rerer den 43-årige teaterdirektør. Han 
ønsker også at nedbryde teatrets fjerde 
væg og producere teater, som de gamle 
grækere gjorde det. Grækerne mente, at 
de kom renset hjem fra teatret. Lars Ro-
mann Engel håber på samme måde, at 
publikum bliver klogere på sig selv. At 
forestillingen sætter gang i nogle tanker.

”Vi skal tage del i fællesskabet og 
mærke hinanden i teatret. Ikke være pas-
sive observatører,” understreger han.  

Da Shakespeare i sin tid skrev sine 

skuespil med alenlange replikker, var der 
netop taget højde for, at besøget i teatret 
også var en social begivenhed. Det 
samme inkluderende mødested skal ska-
bes i det moderne teater, mener Lars Ro-
mann Engel.

De unge har taget den inkluderende 
teaterform til sig. Hver gang teaterchefen 
har lavet en skitse til en Prins H.-forestil-
ling, har han sammen med skuespilleren 
afprøvet stykket over for en gruppe unge. 
Det unge publikums kommentarer og 
meninger er sidenhen med til at forme 
den endelige udgave af forestillingen.

”Det er sjovt og inspirerende at møde 
de unge i øjenhøjde, for de svarer ærligt 
og umiddelbart,” fortæller Lars Romann 
Engel. Her har han for eksempel fået at 
vide, at musikken var for lav, og at dilem-
maet var for langt fra de unges liv.

Lars Romann Engel bliver glad i låget, 
når han ser, hvor glade og opløftede de 
unge mennesker er efter forestillingen. 
Det er, som om forestillingen lige har 
løftet dem et par millimeter. De er ”proud 
to be alive.”

”Hvis teatret kan løfte dem lidt, så gi-
ver det virkelig mening,” siger han med 
et smil.

Lars Romann Engel føler, at der indi-
mellem er for mange voksne mennesker, 
der får reduceret sig selv på forhånd, når 
de kommer fra sværere kår. De lægger 
ikke mærke til, hvilken guldgrube de er. 

-
sistens og individ kan være med til at 
befri de unge menneskers tanker. De skal 
kæmpe for retten til at blive sig selv.

”Vi skal befri individet – det var også 
Hamlets mission,” siger Lars Romann 
Engel. Vi er blevet så procesorienterede, 

at vi er blevet en 
del af en fiksekultur.

Vi skal tage del i fællesskabet 
og mærke hinanden i teatret. 
Ikke være passive 

.
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Født i 1968. Startede på Østre 

Borgerdyd Gymnasium, men gik 

ud, da han havde for meget krudt i 

røven. Senere gennemførte han hf på 

Frederiksberg. Har også påbegyndt 

studiet på Teater- og Filmvidenskab 

på Københavns Universitet.

1997 uddannet som instruktør på 

Statens Teaterskole.

 Arbejdede siden som freelancein-

struktør på danske og udenlandske 

teatre, blandt andet med opsætningen 

af Fyrværkerimesterens datter på 

Aarhus Teater, Vakuumpakkede men-

nesker på Kaleidoskop, Rum/mur på 

Café Teatret og Hamlet på Kronborg.

 I 2008 blev han teaterdirektør og 

kunstnerisk leder for det nyetablerede 

egnsteater Hamletscenen. Teatret er 

bygget på fundamentet af institutionen 

Hamlet Sommer, som har præsenteret 

Shakespearescenekunst på Kronborg 

Slot siden 1996. Hamletscenen tur-

nerer desuden året rundt med deres 

forestillinger om identitet. Prins H. for 

børn og unge. Kong H. for seniorer og 

Dronning G. for voksne midt i livet. Se 

mere på hamletscenen.dk

Om
LARS ROMANN ENGEL
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Spansklærer 
– det bliver man 

i spanien!
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I Danmark er Emil Riiskjær Jaurnow vant til at 

lytte til universitetslærernes vise ord, nu 

prøver han selv kræfter med lærerrollen 

ved en spansk skole. Ud over undervis-

ningserfaring giver praktikopholdet 

også andre point til cv’et.

Lad os kigge på den første op-
gave. Er der en, som vil læse 
den første del op?” spørger Emil 
Riiskjær Jaurnow ud i lokalet. 
En pige iklædt en grøn bluse 

og røde briller markerer. Hun starter med 
at læse op, mens Emil noterer på sit pa-
pir, når hun udtaler et ord forkert.  

Vi er i et lille lokale på den spanske se-
kundærskole Institut Dolors Mallafré i Ros, 
som ligger i havnebyen Vilanova i la Geltrú 
50 kilometer syd for Barcelona, hvor 24-årige 
Emil Riiskjær Jaurnow er i gang med dagens 
første engelsklektion.

”Inden jeg tog til Spanien, kunne jeg godt 
blive nervøs ved tanken om at skulle stå 
over for en gruppe elever, men det er jeg 
blevet vant til nu,” siger Emil, da Gymna-
sieskolen dagen inden møder ham på en 
café i Barcelona for at høre, hvad man får 
ud af et ophold på et udenlandsk gymna-
sium, når ens mål er at blive gymnasielærer.

Den 24-årige universitetsstuderende søgte 
sidste år Styrelsen for Universiteter og In-
ternationalisering om at komme på et prak-
tikophold i Spanien og blev tilbudt et ni-
måneders-ophold som undervisningsassi-
stent på sekundærskolen i Vilanova i la 
Geltrú, som har elever i alderen 12-18 år og 
dermed svarer til de ældste folkeskole-
klasser og gymnasiet i Danmark. 

-
selegat på cirka 6.000 kroner 
per måned, da praktikken er 
ulønnet.

Da Emil havde første un-
dervisningsdag i september 
sidste år, havde han aldrig 

foran sig, men efter 16 ugent-
lige timer med de spanske 
elever føler han sig nu bedre 
rustet til at håndtere de danske 
gymnasieelever om et par år, når 

han har færdiggjort sin kandidatuddannelse 
i København.

De syngende lyde bliver øvet
Ud over at få undervisningserfaring har op-
holdet i paellalandet også et andet formål. 
Den danske undervisningsassistent er ba-

chelor i historie og spansk, hvilket er 
de to fag, han også gerne vil un-

dervise i, når han skal ansættes 
ved et dansk gymnasium. Der-
for er et ophold i netop et 
spansktalende land en ideel 
mulighed til at forbedre 
sprogkundskaberne, frem-
hæver Emil.

”Når man læser spansk 
på Københavns Uni-

versitet, får 
man ikke 
talt særlig 

meget 

At sidde bag katederet i en spansk 
sekundærskole har givet danske Emil Riiskjær 
Jaurnow undervisningserfaring. Men praktik-

opholdet i paellalandet har også andre fordele.
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Hvorfor spansk?
“Spansk grammatik kan trække tænder ud. Det 

er udfordrende, og det er det, som tiltaler mig. Og 

samtidig er de spansktalende landes kultur og historie 

interessant.”

Hvad var du mest spændt på, inden du tog af sted?
“Det var lidt angstprovokerende at skulle være væk fra venner og 

familie i ni måneder. Det er ikke det samme at kommunikere på mail 

og sociale medier. Jeg kendte ikke nogen, da jeg rejste, så jeg var lidt 

nervøs for, om jeg ville komme til at have for meget hjemve, og om jeg 

ville lære nogle mennesker at kende.”

Største faglige udfordring?
“At forklare eleverne, hvad de skal. Jeg skal gøre det hele på engelsk. 

Det kan være meget svært, fordi eleverne ikke kan meget engelsk, og 

derfor misforstår de nogle gange opgaverne.”

skæve til Emil

JDet er et meget 
formelt sprog, man lærer 

på universitetet. Slang og 
dagligdagssprog er ikke 

noget, man bliver undervist 
i, men derimod noget, man 

lærer, hvis man er ude. 

spansk. Man får studeret sproget, kulturen 
og historien. Men hvis man vil være god til 
at tale sproget, er man nødt til at tage til et 
spansktalende land og bo,” siger han.

Selv om han kun underviser i engelsk, 
kræver det nogle gange, at han på spansk 
forklarer eleverne, hvad de skal, da det en-
gelske niveau er meget lavt i forhold til Dan-
mark. I siestaen og efter arbejde færdes han 
ligeledes med spanske kollegaer og venner, 
så de rullende r’er, syngende lyde og hver-
dagsudtrykkene kan blive trænet.

”Det er et meget formelt sprog, man lærer 
på universitetet. Slang og dagligdagssprog 
er ikke noget, man bliver undervist i, men 
derimod noget, man lærer, hvis man er ude. 
Det mener jeg også er vigtigt at kunne, når 
man er spansklærer, så man kan give ele-
verne et indtryk af, hvilken type spansk 
man skal bruge, når man taler med spa-

niere,” siger den kommende gymnasie-
lærer. 

Emils rullen med tungen og span-
ske ordforråd er da helt klart også 

blevet bedre, hvis han selv skal 
sige det, men han indrømmer, at 
det stadig kan være svært at for-
stå det hele, når han for eksem-
pel er ude med kollegaerne, og 
snakken går hurtigt. 

”Fokuser på 
internationalt samarbejde”

Da pigen er færdig med at læse de 
første linjer fra den korte tekst, som 

handler om marketing, fortæller Emil, 
hvilke ord hun har udtalt forkert. At un-

dervisningen foregår på denne måde, er no-
get, Emil selv har bestemt. 

De første dage på skolen fulgte han en af 
skolens lærere, men derefter blev han selv 
kastet ud i undervisningen. Han skal dog 
ikke håndtere en hel klasse teenagere på en 
gang, da han ikke er færdiguddannet, men 
små skiftende grupper af fem-seks elever.

Generelt er det Emils opfattelse, at under-
visningen i Spanien er mere lærerbaseret, og 
det har han ikke tænkt sig at tage med hjem 
til Danmark, da han også mener, at det er 
vigtigt at lade eleverne komme til orde og 
diskutere. Derimod vil det være en fordel, 
hvis der kommer endnu mere fokus på inter-

Danmark, ligesom der er ved Institut Dolors 
Mallafré i Ros, hvor eleverne får lejlighed til 
at komme på udveksling en uge på et uden-
landsk gymnasium.

”Det giver eleverne mulighed for at lære 
en anden kultur at kende og styrker deres 
sprogkundskaber. Derudover får de en spæn-
dende oplevelse ved at få besøg og selv tage 
på besøg på en anden skole,” siger den dan-
ske undervisningsassistent.

Klokken er ni, og ringetonerne på skolen 
larmer i alle lokalerne. Emils første under-
visningstime er ovre denne tirsdag.

Derfor bør du rejse

Emil Riiskjær Jaurnow, som selv er 

i praktik på et spansk gymnasium, 

giver tre gode grunde til, hvorfor 

det er en god idé at tage et ophold 

på et udenlandsk gymnasium, hvis 

man som dansk gymnasielærer vil 

undervise i sprog.

1.  Du får styrket dine sproglige 

kompetencer ved at bo i et land, 

hvor de taler det sprog, som du 

vil undervise i.

2.  Det giver en dybere kultur-

forståelse at være i landet i 

længere tid. Da spansk i gym-

nasiet ikke kun er et sprogfag, 

men også et kulturfag, bliver du 

bedre rustet til at kunne under-

vise i kulturen.

3.  Et praktikophold giver også 

undervisningserfaring. Du bliver 

vant til at arbejde med unge 

mennesker og håndtere konflik-

ter, som kan opstå i en klasse.
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SKEMAFRI

Volapyk! siger man om uforståelig tale. Men volapük 

er faktisk et kunstsprog. Det blev konstrueret af den 

tyske præst Johan Schleyer og offentliggjort i 1879. Tanken var at skabe et 

verdenssprog. I 1887 dannede polakken Zamenhof esperanto, som viste sig at 

være mere levedygtigt end volapük.
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Hvilke tre
kulturelle 
ting skal du 
og læserne 
opleve i 
marts?

1. I Nykøbing Falster har 

vi et rigtig godt egnsteater, 

Masken, der producerer 

sine egne forestillinger. Det 

fungerer også som kultur-

hus og koncertsted. Den 11. 

april klokken 19.30 og 12. og 

13. april klokken 10.00 får 

Masken besøg af Nycirkus-

forestillingen Er du os? 

Forestillingen handler om 

identitet og om at finde sam-

men i grupper. Den kredser 

om en kæmpe rebknude, der 

hænger ned fra loftet som et 

symbol på en nations vrag-

gods. Nycirkus er en stor 

oplevelse, fordi traditionelle 

cirkuselementer som akroba-

tik og mimespil blandes med 

teaterforestillingens fortæl-

lende elementer. masken.dk

2. Fuglsang Kunst-

museum er vores regionale 

kunstmuseum på Østlolland. 

Der vil jeg se den nye særud-

stilling om landskabskunst. 

Bagefter kan man tage vandre-

støvlerne på og nyde det 

flotte landskab på Skejten, hvor 

museet ligger. På Fuglsang har 

de også en fin samling af guld-

alderkunst med motiver fra 

Sydsjælland og Lolland- Falster. 

Den er interessant at se, både 

når man bor i området, men 

også når man kender de guld-

alderbilleder, der hænger på 

Statens Museum for Kunst. 

For så er det sjovt at se de 

mindre kendte, men stadig 

smukke værker af malere som 

Købke og Skovgaard. 

fuglsangkunstmuseum.dk

3. Venuslabyrinten 

med Cantabile 2 spiller indtil 

31. marts i Urbanplanen i 

København. Det er perfor-

manceteater, hvor man kommer 

ind i forskellige rum og møder 

en performer. På den måde 

kommer man til at deltage i 

forestillingen. Jeg har tidligere 

set deres forestilling Seek to 

Seek. Her blev jeg ført ind til 

en kvinde, der fortalte om sin 

grådighed, og senere besøgte 

jeg en danser, som fortalte om, 

at han snart skulle pensione-

res, og han lærte mig nogle 

små dansesekvenser. Det 

føles en lille smule farligt at se 

denne type forestillinger, fordi 

man ikke sidder på tilskuer-

rækkerne. Men det er også 

spændende. cantabile2.dk

Navn: Ditte Rønn Kristiansen  Alder: 30 år  Skole: Nykøbing Katedralskole  

FAG: Dansk og dramatik

YouTube er gør det selv-folkets alter. Også når det 

gælder frisurer! Så drøm dig tilbage på teenageværelset, hvor 

musik og venindesnak rev timer ud af dit liv og velsignede dig 

med en motorisk hukommelse i fingrene, som med garanti kom-

mer tilbage, så snart du stikker dem i høstakken. Prøv for ek-

sempel bondepigefritsen: kortlink.dk/anab, 60’er-klassikeren: 

kortlink.dk/anac eller Hollywood-silden: kortlink.dk/anad. Din 

teenagedatter vil synes, 

du er pinlig, og 

din mand vil 

tro, at du har 

en affære, 

men resten 

af verden vil 

elske det! 

Alle elsker at grine højt og længe af grimme 
dyr. Så her, kære Armhule-læser, er en liste med ufat-

teligt grimme dyr. Tag pænt imod:

1) Nøgenrotten. (Eller skulle vi kalde den medister-

tandfeen? kortlink.dk/anah).

2) Den kinesiske hårløse hund. (Et akavet 

husdyr, der ældes ... tja, afskyeligt? kortlink.

dk/anag).

3) Aardvarken. (Så fandt vi ud af, hvor 

inspirationen til Jar Jar Binks stam-

mer fra. kortlink.dk/anak).  Se flere 

absurditeter fra Vor Herres hånd 

ved at søge på nettet efter grim-

rianer som: fingeraben, stjer-

nemuldvarpen, den filippinske 

tarsier og orangutangkrabben. 

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

* Svar: As Good as it Gets (1997). 

Jeg har på det seneste været ret 
begejstret for Piemonteregionen i det 

vestligste Italien, efter i vinterferien på ski 

og under en blå, blå himmel at have cruiset 

rundt på Alpesiderne på grænsen mel-

lem Frankrig og Italien. Et skuldertræk 

og konstateringen ”C’est fini pour 

Berlu” var, hvad jeg fik ud af min udle-

jer, da jeg spurgte til den politiske og 

økonomiske situation i området. Hen-

tydningen til Silvios (ham den tidligere 

ministerpræsident, som er en rigtig

mand, I ved ……) fald var vist ment som 

noget positivt. Men skulle det nu vise 

sig at gå galt, kan piemonteserne jo 

altid trøste sig med deres vin, som 

i denne region er meget mere end 

boblevand fra Asti. Faktisk laves der 

adskillige store rødvine i dalene mel-

lem Torino og Middelhavet, hvor solen 

efter sigende skinner over 300 dage 

om året. Hvilket jeg af egen erfaring gerne tror. 

Jeg tøvede derfor ikke længe med at slå til, 

da jeg faldt over et par flasker Bricco Magno, 

Langhe Rosso, 2007 under en pilgrimstur til 

Irma. En spændende sag, som jeg har haft lidt 

problemer med at finde ud af, hvad jeg egentlig 

skulle synes om. Men jeg tror nok, at jeg er ble-

vet enig med mig selv om, at jeg ret godt kan lide 

den (og nej, det var ikke efter syv glas ……) med 

alle de nuancer, der optræder under 

overfladen.

Vinen er brygget på 100 procent 

nebbiolodruer og har ligget 12 måne-

der på egetræsfade inden tapning. 

Det fremgår umiddelbart tydeligt 

af smagen, ligesom man ikke er 

i tvivl om, at der her er tale om 

en kraftig norditaliensk vin med 

slægtsbånd til store familier i 

området. Men som nævnt – under 

overfladen dukker der talrige 

oplevelser frem. Lad vinen få lidt 

ilt, og lad den så ellers køre rundt 

i mundens afkroge og rundt om 

tungen – ja, tyg lidt på den, havde 

jeg nær sagt! – og du vil opdage en 

dekadent frugtighed og saftighed. 

Vinen anbefales officielt til kraftige 

kødretter, men efter min mening 

er den tilpas elegant til sagtens 

at kunne gå til simple pastaretter, 

risotto eller bare med en klump parmesan 

som snack inden middagen.

Der er fem point til Bricco Magno og 

endnu en grund til at aflægge Irmas vin-

afdeling et besøg – og der er stadig lidt tid 

at løbe på for jyder og fynboer; kæden har 

jo desværre netop meddelt, at butikkerne i 

Odense og Aarhus lukker til marts næste år.

karakkteerskala
Kan bruges i væbnede 

konflikter som kemisk 

krigsførelse, eventuelt som 

erstatning for napalm.

Kan til nød drikkes på 

hverdage – men egner 

sig egentlig bedre som 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.

Under Piemontes sol

Bricco Magno, Langhe Rosso, 2007 koster 94,50 kroner i Irma – to for 130 kroner.

Har du fået penge tilbage i skat? Afskyr du at slå græs? Så har du chancen for 

at købe den møgdyre, men effektive robotplæneklipper fra Ambrogio. Mens du drik-

ker piña colada i solen på terrassen,  tøffer dimsen rundt i haven på kryds og tværs 

og trimmer græsset for dig. Den otte kilo tunge parforholdsredder er endda lydløs og 

terrængående. I de dyre(re) versioner klipper den endda græsset på eget initiativ og triller 

ind i sin lille ladestation, når den ikke har flere kræfter. Fås fra 8.000 kroner. Se modeller og 

præcise priser på omtech.dk/robotplaeneklipper.
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Mads Rangvid er lektor i 

dansk og filosofi og stu-

dievejleder på Avedøre 

Gymnasium. Har tidligere 

bidraget til blandt andet 

AT-håndbogen. Har som 

studievejleder været in-

volveret i de tidlige faser 

af VOFF, Videnscenter om 

fastholdelse og frafald.

MADS
RANGVID

Videnskabsteori som 
fastholdelsesstrategi
Siden gymnasiereformen trådte i kraft er videnskabsteori blevet 
forvandlet i gymnasiesammenhæng. Fra tidligere at have været 

blevet til en prygelknabe, som mange har meninger om. 
Ofte går det i retning af at anklage videnskabsteorien for at være 
skyld i en forplumring af almen studieforberedelse. 

Senest har forfatteren Lars 
-

hævet videnskabsteori som 
kroneksemplet på, at gymnasiet 
er blevet akademiseret, og som 
en af de alvorlige snublesten for 
de elever, der kaldes gymnasie-
fremmede. I Gymnasieskolen 
(15/2011) lyder det således: ”Der 
er en gradvis udvikling af aka-
demisering eller pseudoakade-

-
sessystemet, det gælder især i 
det almene gymnasium. De unge 
skal lære videnskabsteorier og 
begreber, som de ikke får mulig-
hed for at sætte ind i en praktisk 
sammenhæng.” 

Lars Olsen har længe promo-
veret tanker, der peger den rig-
tige vej i forhold til at opfylde 
95-procent-målsætningen, for 
eksempel ideen om et socialt ta-
xameter. Men hvad angår viden-
skabsteorien, tager han fejl. 

Lars Olsen fremhæver den ef-
terhånden velkendte pointe, at 
elever fra gymnasiefremmede 

hjem har svært ved at afkode 
”det nye sprog”, som de møder i 
gymnasiet: Lærerne taler under-
ligt (jævnfør for eksempel Ulrik-

en fremmed verden, 2009). Og 
de taler jo underligt, lærerne, det 
er en del af deres arbejde. De 
skal øge elevernes viden og 
danne dem, og det gøres kun ved 
at bibringe dem et sprog til at 
gøre nye erkendelser i: De faglige 
begrebsapparater rummer en vi-
den, som kun vanskeligt kommer 
for en dag uden denne begrebs-
lighed. At videnskabsteori i sig 
selv skulle udgøre et særligt pro-
blem i den henseende, er en mis-
forståelse. 

Lars Olsen lægger sig i slip-
strømmen af de mange diskus-
sioner om videnskabsteoriens 
status i AT, som har huseret i 
gymnasieskolen siden 2005. I 
disse diskussioner er viden-
skabsteorien blevet beskyldt for 
at være forbryderisk abstrakt og 
alt for langt fra virkeligheden og 

de sager, eleverne arbejder med. 
Til det er der for det første at 

sige, at videnskabsteori ikke er 
mere abstrakt end alle mulige 
andre fag. Matematik for eksem-
pel. Matematik er som en formel 
videnskab helt og aldeles ver-
densfjern; den er fyldt med be-
greber, der ingen forbindelse har 
med elevernes erfaringsverden. 
Denne ubeherskede abstraktion 
har så vidt vides ikke fået nogen 
til for alvor at foreslå matematik-

-
fag. Og det har heller ikke fået 
eleverne til at lade være med at 
vælge matematik på alle ni-
veauer.

For det andet må man sige, at 
videnskabsteorien i det afkog, 
den ofte blev praktiseret i refor-
mens første år – med et par ti-
mers introduktion til videnskabs-
teoretiske retninger, begreber, 
problemer og hovedområdernes 
karakteristika hist og her i for-
løbet – var et dødfødt projekt. 
Præsenteret i det format var vi-
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er en væsensegenskab ved vi-
denskabsteorien, at den er for
abstrakt. Det var en følge af om-
stændighederne, at den i den 
form ikke passede i rammerne. 

Hvilken anden central, begrebs-
tung faglig disciplin ville ikke 
fremstå absurd abstrakt, hvis 
den skulle præsenteres i løbet af 
5-10 moduler klattet hen over 

tre gymnasieår? Uanset hvilket 
fag man har, vil man forstå, at 
det er en umulig opgave. Imid-

-

denskabsteorien for abstrakt. Er 
det dette forhold, Lars Olsen har 
i tankerne, skal det indrømmes, 
at han har en pointe. Men det er 
vigtigt at understrege, at det ikke 
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de overhovedet blev inviteret 
med til ballet. For snart blev vi-
denskabsteori jo for borgfredens 
skyld omdøbt til ”fagenes teori 
og metode”. Jeg vil ikke åbne 
hele den polemik, men blot no-
tere, at snarere end at anklage 
videnskabsteori for at have for-
plumret AT skulle man således 
hellere beklage, at rammerne om 
AT har forplumret videnskabs-
teorien.

Hjælp eller forhindring?
Vil man videnskabsteori, så skal 
man givet de eksisterende ram-

videnskabsteorien en passende 
form, er der til gengæld mange 
gode grunde til at ville viden-
skabsteorien. Selvfølgelig er der 
et element af provokation i over-
skriften til dette indlæg – den 
er en provokatorisk omvending 
af et alt for nemt udsagn: Nem-
lig at videnskabsteori som sådan 
er skyld i, at nogle falder fra. 
Overskriften bærer dog så meget 
sandhed, at videnskabsteori i 
den rette form snarere er en 
hjælp end en forhindring for de 
gymnasiefremmede. Viden-
skabsteori kan nemlig være med 
til at opklare, hvorfor der er så 
mange underlige krav til, hvor-
dan man arbejder fagligt i de 
enkelte fag, og hvad faglighed 
overhovedet er for noget; være 
med til at afkode og begrunde 
lærernes underlige sprog og her-
ved hjælpe til at fastholde elever, 
der ellers ville falde fra, fordi de 
aldrig forstod, hvad det var, vi 
lavede; ikke bare i AT.

må videnskabsteorien imidlertid 
på den ene side forlade viden-
skabsteoriens store fortællinger 
og på den anden side den isola-
tionistiske opfattelse, at det blot 

handler om fagenes teori og me-
tode. 

Videnskabsteoriens store for-
tællinger om positivisme, her-
meneutik, paradigmeteori og så 
videre ved vi af bitter erfaring, 
at der ikke er tid til inden for 
rammerne af AT. Præsenteres 
fortællingen trods de utilstræk-
kelige rammer, er der en alvorlig 
fare for, at vi ender i det rent 
reproducerende, fordi eleverne 
ikke har indarbejdet forståelsen 
af teorierne grundigt nok til, at 
de kan anvende dem konkret og 
problemorienteret på de sager, 
de undersøger. Så får vi pape-
gøjesnak. 

Den isolationistiske opfattelse, 
at fagenes teori og metode er vi-
denskabsteori, er problematisk, 
fordi den efterlader både lærere 
og elever uden nogen fælles re-
ferencepunkter i det tværfaglige 
arbejde og i den tværfaglige be-
dømmelse. Opfattelsen kaldes 
altså isolationistisk, fordi fagene 
lukker sig om sig selv i en opta-
gethed af muligheder og be-
grænsninger i det enkelte fags 
teori og metode – uden blik for 
det tværfaglige møde, som kræ-
ves af AT-læreplanen. Således 
står eleverne alene mellem de to 
fag uden noget tværfagligt be-
grebsapparat til at binde de 

-
men. De stærke elever kan godt 
navigere i dette felt, hvor de 

uden klare pejlemærker skal 
pendulere mellem de forskellige 
fags traditioner, teorier og me-
toder og få ”et eller andet” ud af 
det. For de har en sproglig bal-
last og et overblik med hjemme-
fra. De gymnasiefremmede ele-
ver, der er mere usikre på 
fagenes sproglige koder, vil 
derimod have vanskeligt ved at 
klare sig godt. 

Ved begge fremgangsmåder 
risikerer man at ende med re-
fleksioner som følgende, der 
stammer fra en skriftlig dialog 
mellem en lærer og en elev un-
der arbejdet med dette års AT-
eksamen:

”Jeg er meget i tvivl om meto-
den i fysik. I udviklingen af MR-
scannere er der benyttet anvendt 
forskning. Og det må derfor være 
deduktivt (man har haft en hy-
potese om, at det kunne lade sig 
gøre). Men kan man argumentere 
for, at den metode, jeg har an-
vendt, er hermeneutik? Vi har jo 
læst os frem til viden.”

Begrebspar
Eksemplet er paradigmatisk, lig-

-

første lyder meget godt, her kan 
vi godt nikke og se alvorlige ud, 
mens hun fortæller inde ved det 
grønne bord. Men når hun så 
når hermeneutikken mod slut-
ningen, bliver det svært ikke at 

trække på smilebåndet. Og det 
værste er, at selvom det ikke er 
det, vi vil høre, så er det ikke 
forkert. Hun har jo læst om MR-
scannere i en bog – hun har ikke 
selv eksperimenteret med dem 
– og for så vidt har hun været i 
en hermeneutisk proces. Med de 
redskaber, eleverne er blevet ud-
styret med, er det faktisk ganske 
godt tænkt. Problemet er, at hun 
har fået de forkerte redskaber.

Københavns Universitet, har 
gennem længere tid talt for, at 
videnskabsteori i AT bør udgøres 
af en lille gruppe begrebspar, 
som er befordrende for tværfag-

andet høre herom på ministeriets 
AT-karavane, der drog på høring 
gennem landet som opvarmning 
til de seneste læreplansændrin-
ger. De begrebspar, Collin har 
promoveret, er følgende: 

(samtidig)

(forstå)

Enkelte af begreberne forekom-
mer sikkert fremmedartede, hvis 
man ikke er stødt på dem før, 

-
kendte fra gymnasiets fagrække 
(det nok mest særprægede be-

-
tetisk, er ikke mere særpræget, 
end at det optræder i for eksem-
pel vejledningen til faget histo-
rie). Netop fordi de kendes fra 
fagene, vil der være en pædago-

-

Præsenteres fortællingen trods de 
utilstrækkelige rammer, er der en alvorlig 
fare for, at vi ender i det rent reproduce-
rende, fordi eleverne ikke har indarbejdet 
forståelsen af teorierne grundigt nok 
til, at de kan anvende dem konkret og 
problemorienteret på de sager, de 
undersøger. Så får vi papegøjesnak.
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ner i AT; brugen vil smitte posi-
tivt af begge veje. 

Begrebsparrene har deres 
styrke i, at de kan bruges til at 
karakterisere den viden og/eller 
proceduren for opnåelsen af den 
viden, som eleverne søger i ar-
bejdet med de konkrete sager i 
de enkelte AT-forløb. 

tage fat i pigen med MR-scanne-
ren ovenfor. I stedet for at være 
låst fast i den trekantede hoved-
områdetænkning kan hun un-
dersøge og overveje, hvordan 
viden om scanneren er blevet 
tilvejebragt. Det er den ved, at 
nogle forskere har udført en 
række empiriske eksperimenter,
som har været ledt af en nomo-
tetisk interesse, det vil sige, at 

lovmæssigheder/generaliseret 
viden, der gælder i alle tilfælde; 
ved udviklingen af MR-scanne-
rens software har man taget ud-
gangspunkt i nogle formelle ma-
tematiske modeller, der bliver 
empirisk relevante, idet de kan 
få scanneren til at give brugbare 
informationer om vævets opbyg-
ning i det scannede område og 
så videre. Ved udviklingen af 
scanneren har man primært ta-
get udgangspunkt i teoretisk vi-
den om menneskekroppen, ra-
diobølger og magnetisme med 
mere, mens lægerne, som skal 

deres praktiske viden, det vil sige 
gennem gentagne procedurer 
indøvet viden om mønstergen-

-
gelser i det sunde væv.

Det er meget muligt, at man 
med eleven kan diskutere, om 
den givne viden nu er blevet til-
vejebragt sådan eller sådan. Det 
kunne for eksemplets skyld dis-
kuteres, om ikke udviklingen af 
scanneren har sit udspring i 
nogle formelle tankeeksperimen-
ter, og hvilken betydning det har 
for det endelige resultat. Men 
som man ser, vil diskussionen 
så tage udgangspunkt i en meget 
mere sagsnær og detaljeret be-
skrivelse. 

Eksempler er i denne forbin-
delse utaknemmelige, fordi der 
er tale om større sager, der på 
pladsen her er komprimeret alt 
for meget. Men ideen står forhå-
bentlig klart: At disse begreber 
på den ene side undgår den me-
get trekantede, begrænsende og 
papegøjesnakproducerende ho-
vedområdetænkning og på den 

-
stikke rammer, inden for hvilke 
det er muligt på en struktureret 
måde at diskutere de forskellige 
fags fremgangsmåder og teorier.

Meningen med det underlige
I forhold til de almene studie-
kompetencer har begreberne 

også en styrke. For eksempel når 
man med eleverne diskuterer, 
hvad forskellen på normative og 
faktuelle udsagn er. Hvilken sta-
tus har et normativt udsagn som 
”Jeg synes, det er et lortedigt” 
over for et faktuelt udsagn som 
”Digtets sprog og komposition 
afviger meget fra standardspro-
get og den klassiske lyriks form-
sprog” i en danskfaglig kon-
tekst? Og hvorfor den status? 
Skellet er relevant i alle fag. I 

-
cere, om et politisk udsagn som 

efterlønnen” er normativt eller 
faktuelt. I biologi, hvilke udsagn 
i teorien om intelligent design 
der er faktuelle, og hvilke der er 
normative. Alle eksempler kan 
lede over i en generel snak om, 
hvorved fag og videnskab adskil-
ler sig fra dagligdags meninger 
og følelser, og om, hvordan nor-

Herved kan eleverne blive op-
mærksomme på, hvorfor lærerne 
kræver særlige begrundelsespro-
cedurer (dokumentation og ar-
gumentation) i fagene. Man kan 
med andre ord italesætte og der-
med øge forståelsen for, hvad 
meningen er med det underlige, 
vi gør og siger i gymnasiet.

Et sidste eksempel: Med be-
greberne teoretisk og praktisk 
kan man italesætte meget af den 
”skjulte” træning af studiekom-
petencer, som foregår i alle fag. 
Teoretisk viden er kort sagt vi-
den, der kan formuleres i sprog, 
praktisk viden er groft sagt 
”tavs”, kropslig viden, der ind-
øves gennem træning. Eleverne 
spørger: Hvorfor skal vi igen og 
igen lave de her forsøgsbeskri-
velser? Hvorfor skal vi igen og 
igen skrive i de stilegenrer? Det 
skal de, fordi de ud over at ind-

lære det stof, forsøgene og sti-
lene handler om, også træner 
den praktiske viden, det er at 
kunne begå sig i et laboratorium 
og at kunne skrive i disse genrer. 
Med de videnskabsteoretiske be-
greber får vi sat præcise ord på, 
hvad vi gør, og hvorfor vi gør 
det.

Lars Olsen står udenfor og 
hævder, at det, der foregår in-
denfor, er for svært. Det skal der 
være nogen til at gøre, men her 
gør han det for nemt for sig selv. 
For det er et politisk valg, at 
gymnasiet først og fremmest skal 
henvende sig til unge med inte-
resse for viden, fordybelse, per-
spektivering og abstraktion, som 
det står formuleret i stx-bekendt-
gørelsen. Det er så vores opgave 
som undervisere at gøre, hvad 
vi kan, for at nå i mål sammen 
med eleverne. I AT kunne det 
være at tilbyde eleverne nogle 
begrebslige værktøjer, der læg-
ger op til sagsnær, problemori-

betingelser viden bliver til un-
der, så de kritisk kan vurdere 
kvaliteten af den tilvejebragte 
viden. Gives eleverne sådanne 
værktøjer, vil AT hænge bedre 
sammen, og det vil også styrke 
forståelsen af, hvad det vil sige 
at være på en institution, der 
primært beskæftiger sig med vi-
den og abstraktion. 

Primo 2012 udkommer til AT 
den videnskabsteoretiske grund-
bog Vidensmønstre, der har oven-
stående tanker og begrebspar 
som sit grundlag. Bogen er forfat-
tet af Torben Benoni, Thomas 
Svane Christensen, Anders Øls-
gaard Larsen og kronikkens for-
fatter.
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INDLÆG TIL DISKUSSION
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Diskussion. 

De skal maks. indeholde 2.500 enheder inkl. mellemrum. 

Send dit indlæg til redaktionen senest mandag d. 26. 

marts kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org

Om at forene det bedste fra 
AT- og SRP-opgaven
Åbent brev til Christine Antorini og Folketingets uddan-
nelsesordførere

Det vigtigste kritikpunkt i evalueringerne af gymnasiere-
formen er, at fagsamarbejdet i studieretningerne ikke 
fungerer optimalt. Det er en alvorlig kritik, da studieretnin-
gerne er hjertet i gymnasiereformen. Problemet løses ikke 
ved at ”præcisere forskellen på SRP og AT”, som det udtryk-
kes i forligskredsen i påskeaftalen fra 2009. Problemet er 
strukturelt – der mangler timer i studieretningerne til at nå 

-
riteres det særfaglige. Det er oplagt her at samtænke AT og 

-
ligt arbejde i studieretningerne af høj kvalitet. Den gode 
AT-opgave hviler på et solidt fagligt fundament, og den 
gode SRP-opgave inddrager de valgte fags forskellige meto-
der og får fagene til sammen at gå i dybden med et emne. 
Der tabes således intet ved en sådan ændring, men der 

-
gen på. Man kunne for eksempel forestille sig, at det 
skulle være obligatorisk én gang per semester i studieret-
ningsforløbet at arbejde med et emne, der går på tværs af 
studieretningsfagene. Ligeledes skulle det være obligatorisk 
i dette emnearbejde at inddrage relevante fag uden for 

-
verne så et studieretningsprojekt ud fra de erfaringer, som 

af et sådant projekt bør eleverne få mulighed for at for-
svare projektet ved den mundtlige studentereksamen med 
en samlet karakter for den skriftlige og mundtlige præsta-
tion. Så ville vi også i højere grad kunne sikre, at projektet 
er elevens eget værk.

Fordelene ved dette forslag:
Med en opgave hvert semester gennem hele studieret-

ningsforløbet bliver eleverne bedre forberedt på den afslut-
tende eksamensopgave, som er en hovedhjørnesten i stu-
dieretningsgymnasiet, og der sikres rum og tid til, at dette 

Elever fra ikke-boglige hjem vil endvidere blive mere sikre 
på kravene i den afsluttende prøve.

Jeg håber, at forligskredsen vil overveje ændringer, som 
går i denne retning. Jeg er sikker på, at de uddannelsesin-
stitutioner, der aftager studenterne, vil opleve markant 
bedre studerende.

John Bihl Nielsen
Svendborg Gymnasium

Hvad vil ministeren?

Vil hun en inspirerende Ny Nordisk Skole fuld af initiativ, 

hun bundet til et ideologisk korstog, der har haft gymna-

Et forslag om at ”sammentænke almen studieforbere-
delse med fordybelsen i studieretningsprojektet”1 siger 
noget om ministerens tanker. Hun blankt afviser de grun-
dige diskussioner bag forslaget fra lærerne på Svendborg 
Gymnasium. 

Svendborglærerne havde hele syv gennemtænkte grunde 
til deres forslag. Forslaget ville spare på ressourcerne i en 
krisetid, formindske plagiat og samtidig give eleverne en 

Hvis ministeren havde fundet fejl i lærernes begrundelser, 
kunne man bedre forstå afvisningen. Hendes respons2

ignorerede dog helt lærernes begrundelser.
Hun sagde, at hun måtte afvise Svendborglærernes for-

slag om at slå AT og SRP sammen, udelukkende fordi der 
var en politisk beslutning om, at AT og SRP var to forskel-
lige størrelser, der af en eller anden usagt grund ikke 
kunne slås sammen. Det viser næsten ingen respekt for 
selvstændigtænkende lærere. Plaskkold vand i hovedet til 
de initiativrige praktikere. 

noget helt andet end selve SRP ’et, men ved at kombinere 
dem vil der opstå en læringssynergi, der i det mindste 
kunne berettige nogle forsøg med ideen. Men nej, reformens 

-
hed.

Hvordan kan man forvente, at eleverne kan blive inspi-
reret til at tænke selvstændigt og udvise initiativ, når 
lærerne, der gør det, blot bliver fejet af bordet, uden at man 

At lærerne virkelig er bekymrede over elevernes læring 
under den nuværende formel på tværfaglighed, var gjort 
tydelig gennem Reformforums underskriftindsamling, hvor 

ukorrekte støtte til store ændringer af reformen. Nu i dag 
skal vi bare bankes på plads uden evidenspædagogik om 
reformen (hvad bliver der af den Ny Nordisk Skole uden 

manglende afprøvninger af reformen kun kan gå ud over 
eleverne.

Tror ministeren virkelig, at den efterhånden ret gamle
-

Bill Woods
Mulernes Legatskole

1

2

så mange nye muligheder i de nye udgaver. Med informationssam-
fundets stigende forandringshastigheder, hvorfor skal elevernes 
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Hvad skal vi med 
skriftligheden?
Ny skriftlighed er blevet til studieforberedende skrivning 
og skal forberede eleverne til videregående studier. Dog er 
det tvivlsomt, hvorvidt det sker.

Trods krav om skriftlighed på tværs af fag, fagligt sam-
arbejde om skriftlighed og så videre er en stor del af den 
daglige skriftlighed stadig knyttet til skrivning i et enkelt 
fag. Koordineringen af skriftlighed strækker sig ofte kun 

alt for meget elevtid i samme uge.
Skriftlig formidling består først og fremmest af noget 

læseren. Meget af sproget er helt almindeligt sprog, og så 
er der nogle fagtermer. Fagtermerne er vigtige. Men hvis 
ikke der er meningsfuldt og sammenhængende almindeligt 
sprog til at binde fagtermer sammen, så giver en tekst ikke 
mening. For at kunne formidle deres faglige viden på skrift 
skal eleverne i gymnasiet kunne anvende det almindelige 
sprog meningsfuldt – de skal have almene skrivekompe-
tencer.

Men elevernes almene skrivekompetencer har det ikke 
-

lingsevner lader en del tilbage at ønske. Alt for mange 
opgaver har ikke klar struktur, hverken på tekst- eller 
afsnitsniveau, alt for mange opgaver lider under uklart 
sprog blandt andet på grund af dårlig sætningsopbygning, 
problematisk brug af sproglige forbindere, og alt for mange 
opgaver har mangelfuld eller nærmest ingen argumenta-
tion. Det er problematisk.

En mulig løsning på problemet kan være at ændre de 
skriftlige eksamener, så de lægger op til at træne det, der 
skal være på plads for at kunne klare en videregående 
uddannelse, herunder de almene skrivekompetencer. En 
anden mulighed er at se på anvendelsen af elevtid. Ele-
verne bør lære på skrift at formidle og argumentere for 
faglig og problemorienteret viden, og de bør lære at gøre 
det i et klart og sammenhængende sprog og inden for en 
klar og logisk struktur (altså også almene skrivekompeten-

Så elevtiden i gymnasiet bør bruges anderledes, end vi 
har tradition for, og de skriftlige eksamener bør gennemgå 
et grundigt eftersyn og lægges om. Elevtid bør bruges til i 
fællesskab også at træne den studieforberedende og 
almene skriftlighed, som skal være på plads ved begyndel-
sen af en videregående uddannelse. Vi bliver nødt til at tage 
alvorligt, at det kræver en intensiv indsats på skolerne at 
omlægge undervisningen og elevtiden, klæde lærerne på 
til at påtage sig opgaven samt at gøre det klart for eleverne, 
at det er helt afgørende i vores samfund, at de kan for-
midle et stof i et ordentligt skriftsprog. Vi må ikke svigte 
her.

Hans Elgaard Mogensen
Rødkilde Gymnasium

Eksamensformen i historie

Tak til Morten Sønderlund, Thorkil Jacobsen, Anne Melillo 
og Mikael Skou Jørgensen for deres indlæg omkring eksa-
mensformen i historie i de foregående numre af Gymnasie-
skolen.

Nu er det således, at historie A på stx blev evalueret af 
EVA i 2009, herunder også eksamensformen. Deltagerne i 
undersøgelsen udtrykte forskellige holdninger til eksa-
mensformen og, hvem der kan have størst fordel af 24 timers 
forberedelse, men en af rapportens delkonklusioner siger 
følgende:

Det kvalitative materiale viser mange eksempler på, at 
også de fagligt svagere elever klarer sig godt til prøven med 
den lange forberedelsestid, hvilket især tilskrives det for-
hold, at forberedelsestiden i kombination med det indle-
dende oplæg reducerer eksaminandernes nervøsitet, og 
derfor opleves prøven i det hele taget som mere behagelig 

middelniveau, der har vanskeligheder med de større krav 
om selvstændighed generelt. 

-

Det tyder derfor ikke på, at 24-timers-eksamensformen 
er skævvridende i forhold til de svage elever, men at vi med 
24-timers-eksamensformen faktisk har fået en eksamens-
form, hvor eleverne bedømmes på de faglige mål, frem for 
hvorvidt de kan huske og reproducere noget, som er gen-
nemgået i timerne. 

Peder Jacob Ellehave Kragh
Formand for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Historie – et ”gratis” A-fag?

på stx er et ”gratis” A-fag. Begrundelsen er angiveligt fagets 
timetal. Nu er det imidlertid således, at et fags niveau ikke 
afgøres på baggrund af timetallet, men derimod fagets 
faglige mål, hvor historie klart placerer sig som et A-fag.

Peder Jacob Ellehave Kragh
Formand for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Gym
nasieskolen 

#5
2012



GL-E KURSUSNYT

GL-E KURSER

EKSTRA kursus i klasseledelse

Grundet stor venteliste og efterspørg-
sel genudbyder vi kurset:

Klasseledelseskursus
Formålet med kurset er at præsentere 
viden om klasse- og læringsledelse i et 
praksisnært perspektiv. Kurset vil skel-
ne mellem en klasseledelse, der tager 
sit udgangspunkt i adfærdsregulering, 
og en klasseledelse, der tager sit 
udgangspunkt i tilrettelæggelse og 
muliggørelse af læreprocesser i under-
visningen.

kl. 10-16, DPU, Emdrupvej, 2100 
København Ø.
Tilmelding: Via mail til in@gl.org 
senest den 16. april 2012.

Web 2.0 – også i undervisningen

Tid og sted: Torsdag den 20. september 

Følg med på GL-E’s forside på 
-

teres løbende med omtale af nye kurser 
og konferencer, som er relevante for 
skolerne.

Kontakt GL-E på gl-e@gl.org. Husk, 
du altid kan se de aktuelle kursus-
tilbud fra GL-E og de faglige for-
eninger på GL-E’s hjemmeside, 

Alle fag

Renæssancen i Firenze
Tid og sted: 12.11.-19.11. 012 i Firenze
Senest den 27. april 2012 på 

-
beltværelse.
Kontaktperson: Louise Fog, AlfA Travel, 

Formål: Tværfagligt rejsekursus, som kvali-

Firenze.
Målgruppe: Lærere med alle ungdomsud-
dannelsernes fag.
Program: Se 

Billedkunst og design

Billedkunst og designfagets fremtid 
i forhold til it og fjernundervisning 
Sted: Regionalmødet afholdes på VUC 

-

kpe@vucfyn.dk eller akr@vucfyn.dk. 

Fagkonsulent René Bühlmann deltager ved 
mødet. Mødet er tilrettelagt som en faglig 

derfor skal deltagerne gerne medbringe 
eksempler fra egen undervisning på, hvor-

Kursus.aspx

Kemi

Berlin som studietursmål i kemi
Tid og sted: Mandag den 24. september 

-
ber 2012 klokken 21.00. 

Det faglige formål med kurset er at udbrede 
kendskabet til Berlin som et mål for studie-
ture i kemi. Byens rige og varierede kultur-
liv og dens lange og dramatiske historie 
kan desuden inspirere til samarbejde med 
andre af ungdomsuddannelsernes fag. 

fagdidaktiske spørgsmål i kemiundervis-

-
ge ny skriftlighed i kemiundervisningen, 

censur af srp-besvarelser.
Målgruppe: Kemilærere på stx, htx, hf.
Tilmelding: Senest mandag den 2. maj 

Pris: 5.700 kroner

Samfundsfag

Diskursanalyse i samfundsfag
Tid og sted: Onsdag den 2. maj 2012 klok-
ken 10.00-15.00 på Aarhus Katedralskole.
Tilmelding: 
Til Jens Folke Harrits på 
falskasserer@gmail.com senest 1. april. 
Maks.. 50 deltagere.
Pris: 500 kroner.
Formål: Du får viden om, hvad diskursana-
lyse er, samt konkrete redskaber til, hvor-
dan du anvender diskursanalyse som en 
empirisk orienteret strategi i samfundsfags-
undervisningen på en måde, så det under-

og elevernes forståelse af de aktuelle sam-
fundsfaglige problemstillinger. Du prøver 
også selv kræfter med små diskursanalyti-
ske øvelser.
Målgruppe: Lærere i samfundsfag.

dets fag.

Rejsekursus Det arabiske forår
Tid og sted: Cairo fra den 6.10. til den 

Danmark er under overvejelse.
Tilmeldingsfrist og -link: Senest den 
1.5.2012 til Jørgen Lassen.
JL@sctknud-gym.dk. Opgiv venligst navn, 
skole, skolens EAN-nummer. Tilmeldingen 
er bindende.
Pris: 9.500,00 kroner. 
Formål: FALS arrangerer et rejsekursus til 
Egypten i samarbejde med Det Dansk-Egyp-
tiske Dialoginstitut i Cairo om Det arabiske 
forår. 

have kontakt til repræsentanter for forskel-
lige dele af det Egyptiske samfund. Vi 
arbejder på at få arrangeret en række 
møder og besøg.

under kurset i dets fag.

KURSER I FAGENE

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 

26. marts kl. 14.00 på gl-e@gl.org.
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Online, interaktivt undervisningsmateriale om EU-formandskabet
Det danske EU-formandskab har i samarbejde med Folketingets EU-oplysning 
udarbejdet undervisningsmateriale om fem temaer, der er højt på dagsordenen 
under formandskabet:

Tekst, quiz og video
Undervisningsmaterialet består af tre elementer for hvert tema:

3. Illustrationsvideo i form af voxpop 

-
skabshjemmesiden eu2012.dk

LÆR MERE OM EU 
UNDER DET DANSKE 
EU-FORMANDSKAB

41

Gym
nasieskolen 

#5
2012



ANMELDELSER

HISTORIE

Titel: Danskere i tropisk Afrika. Fra slavehandler til 

bistandsarbejder

Forfatter: Klaus Winkel

Forlag: Klim

Pris: 239 kroner, 199 sider, illustreret

Vurdering og anmeldelse: Helle Askgaard

Beskyldninger mod Mishandling af Sorte have, saa 
vidt vides, ikke været rettede mod nogen Skandinav
Bogens røde tråd er danskere, der har arbejdet i Afrika i en større 

spænder bogen over 270 år, og de portrætterede repræsenterer 
forskellige erhverv og ildsjæle som for eksempel slavehandler, 
missionær, soldat, sygeplejerske, farmer og forsker. Et eksempel 

et forskningscenter og et statistisk materiale med personoplysnin-

bedre medicinering for den fattige befolkning. 
Et andet projekt, der beskrives godt og grundigt, er Jan Bonde 

kendt for sin direktørperiode i Burmeister & Wain og den medføl-
gende dårlige presseomtale. Forfatteren næsten undskylder, at 
han taler så pænt om Bonde Nielsens Dansk Chrysanthemum 
Kultur, der i sin storhedstid havde 60.000 mennesker under sine 
vinger. Og at gartneriindustri i Kenya i dag udgør 20 procent af 
eksporten, nummer to efter turisme, tilskrives den inspiration, 
uddannelse og oplæring, der er udgået fra DCK.

De omtalte danskere er udvalgt på grund af de spor, de har sat 

og Knud Jespersen var modige og brave folk, der hjalp den belgiske 
kong Leopold med at få fred og ro til at udnytte Congo ved strenge 

ikke nutidens værdinormer ned over datidens syn på tilværelsen, 
men fortier heller ikke barbariet.

Bogen er nem at læse og kan inspirere AT-projekter og elever, 
der har mod på en tilværelse i fremmede omgivelser. Hvert afsnit 
har en litteraturliste. 

HISTORIE

Titel: Verden i nyeste tid

Forfattere: Henrik Bonde Larsen og Thorkil Smitt

Forlag: Systime

Pris: 200 kroner, 202 sider

Vurdering og anmeldelse: Helle Askgaard

Ajourføring af tekst, men gamle tal

samme år i Gymnasieskolen nummer 14, side 40. Anden udgave 
kan nemt bruges sammen med den første, da opsætningen og 
sidetallet er som i den oprindelige version med enkelte justeringer. 
For de lærere, der sidder med to forskellige udgaver i en klasse, er 
her en liste over ændringerne:

Side 120: Lille justering om Osama Bin Ladens død.

er den afholdt.

2011. Bogens redaktion er sluttet marts 2011.
Side 199: Nyt afsnit om USA og menneskerettighederne.
Det statistiske materiale er der ikke rørt ved, så her kan ele-

-
delse stod der: Bogen afsluttes med seks blanke sider, så der ville 
have været rigelig plads til en litteraturliste og en ordliste, der 
kunne forklare bogens mange forkortelser. De seks blanke sider 
er der stadig.

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

inden de bliver trykt i Gymnasieskolen
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ANMELDELSER

KEMI

Titel: Anvendt Kemi 2 – htxB

Forfatter: Flemming Fischer

Forlag: Nyt Teknisk Forlag

Pris: 160 kroner, 176 sider, illustreret

Vurdering og anmeldelse: Børge Riis Larsen

Systematisk lærebog med cases

Med dette andet bind i serien slutter forfatteren sit system til 
kemiundervisningen på htx på B-niveau. Som første bind er bogen 
skrevet systematisk. De emner, der behandles, er kemisk ligevægt, 
reaktionshastighed, oxygenholdige organiske forbindelser, nitro-
genholdige organiske forbindelser, synteser og kemisk analyse. 
Hvert af kapitlerne afsluttes med en case skrevet af en person, der 
arbejder med det emne, der er blevet behandlet i kapitlet. 

Kapitlet om synteser behandler valget af reaktion, udførelse og 
optimering, oprensning, efterbehandling og omgang med kemi-
kalier – herunder mærkning. Endvidere får vi her eksempler på 

-
tometri og GC.

brugt vældig pædagogisk. Ved læsningen mærker man, at forfat-
teren er en erfaren pædagog, der kender elevernes problemer ved 

-
verne, og det teoretiske stof suppleres af en række opgaver, af 
hvilke mange er ret lette at løse.

Systemet er skrevet til htx, og forfatteren har herudover benyt-
tet det på hf. 

Desværre indeholder bogen en del fejl, som er overset ved kor-

ved læsningen.
Selv om bogen er systematisk opbygget, mener jeg, at det er en 

bog, som vi bør være opmærksomme på i stx. Kapitlerne om syn-
tese og analyse er således rigtig godt skrevet.

MEDIEFAG

Titel: Fjernsyn for viderekomne – De nye amerikanske tv-serier

Forfatter: Redigeret af Jacob Isak Nielsen, Andreas Halskov og 

Henrik Højer

Forlag: Turbine

Pris: 249 kroner, 304 sider

Vurdering og anmeldelse: Brian Pedersen

Fjernsyn, der giver baghjul …
Amerikanske tv-serier har været et varmt emne i året der gik, og 
nu giver interessen for alvor afkast i seriøs behandling fra mange 

-
gede antologi Fjernsyn fra viderekomne, der er redigeret af fol-
kene bag onlinetidsskriftet 16:9. 

-
tion og baggrund for det, der er blevet kaldt en ny guldalder for 
amerikanske tv-serier. Der tegnes en række plausible spor fra så 

and the City og Six Feet Under.

engageret, ja næsten lidenskabelig formidling, der samtidig formår 
at føre en akademisk dialog med aktuel forskning på området. At 
de nye serier er noget, der skal tages alvorligt, bliver på denne 
måde langtfra bare en påstand, men en konkret udfordring for 
læseren. 

endvidere, at den sobert behandler et bredt udvalg af de nye ame-
-

rentierede undervisningsforløb, hvor eleverne kan få begreb om 
deres foretrukne serier, samtidig med at de tilegner sig det gene-
relle begrebsapparat. Lige så uimodståeligt er det, at redaktionen 
har oprettet et virtuelt appendiks på tidsskriftets hjemmeside, 

uden for antologiens projekt. 
Der skal hermed ledes langt efter en undskyldning for ikke at 

lade eleverne tage livtag med de interessante nye amerikanske 
tv-serier, der for længst er blevet en del af deres fælles reference-
ramme. 

16:9-redaktionen har endvidere på deres hjemmeside lagt en 

passe inden for rammerne af dette bogprojekt.
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PÆDAGOGIK

Titel: God Uddannelse i målingens tidsalder – etik, politik, demokrati

Forfatter: Gert J.J. Biesta

Forlag: KLIM

Pris: 199 kroner, 155 sider

Vurdering og anmeldelse: Stig F. Sørensen

Opgør med målingskulturen

Bogen består af to dele. Den ene er analytisk, og den anden er 

evidensbaserede praksis, der har bredt sig inden for uddannelses-

uddannelsessystemet været genstand for målinger og test af snart 
sagt hvad som helst. Men den målingskultur, der er opstået, har 

Derfor har man ofte målt i blinde. 
-

hvad, så kommer man let til at værdsætte det, man måler, fremfor 
at måle det man værdsætter.

Målinger og test virker bagud. De kan måske sige noget om, hvad 
der virkede, da målingerne blev foretaget, men de vil sjældent 
kunne sige noget om, hvad der virker og vil virke i fremtiden. Og 
hvis målingerne udmøntes i forskellige rangordninger af skolerne 
efter elevernes karaktergennemsnit, så får man vendt op og ned 
på ideen med uddannelserne. For så kan rangordningerne nemt 
blive en kvalitet i sig selv, og målet for skolerne bliver således ikke, 
hvad skolen kan gøre for eleven, men hvad eleven kan gøre for 
skolen. 

-
sernes formål og mål. Altså det ønskværdige med uddannelserne. 

-

går ud på at give eleven en individualitet. 
Forfatterens spørgsmål ved  nytten af målingskulturen er bogens 

styrke. Den programmatiske side er mere svævende og upræcis.

OLDTIDSKUNDSKAB

Titel: Platon – Samlede Værker III

Forfatter: Jørgen Mejer og Christian Gorm Tortzen

Forlag: Gyldendal

Pris: 450 kroner, 656 sider

Vurdering og anmeldelse: Sebastian Persson

Når han kritiserer en, der er enig med ham selv, må 
han jo naturligvis dermed også kritisere sig selv

Det er imponerende, at det er lykkedes for gruppen bag nyoversæt-
telsen af Platons Samlede Værker både at overholde tidsfristen og 

-
teres vi således for klassikere som Protagoras og Gorgias og 
mindre kendte dialoger som Rivalerne og Theages. Oversætterne 

et velklingende og mundret dansk og for at holde en homogen 
sprogtone, der giver indtrykket af at læse én Platon og ikke 12.

Det eneste, der umiddelbart skiller sig ud, er indledningen til 
hele bindet, der behandler det relevante og spændende emne: 
Platon og hans publikum. Desværre bærer denne indledning, som 
den fremstår med henvisninger til forfatterens egne tidligere og 
kommende artikler frem for henvisninger til antik litteratur, mere 
præg af forfatterens idiosynkrasier og manglende fantasi end noget 
andet. Dette er ikke stedet for en dybtgående kritik af indledningen, 
jeg vil derfor nøjes med at beklage, at den, som jeg læser den, ikke 
er videnskabelig nok til den fagligt funderede læser, men for 
videnskabelig for den fagligt interesserede læser.

Denne lille skønhedsplet skal dog ikke rokke ved, at jeg på det 

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

inden de bliver trykt i Gymnasieskolen
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ANMELDELSER

SAMFUNDSFAG

Titel: Ærkedansker – perkerdansker

Forfatter: Morten Hansen Thorndal

Forlag: Columbus

Pris: 216 kroner (skolepris 120 uden moms og forsendelse), 150 sider

Vurdering og anmeldelse: Tommy P. Magnussen

Grundig tematisk bog om integration

Bogen behandler årtiers mest debatterede emne, integration, ud 
fra de tre samfundsfaglige discipliner, og den gør det godt. Alle 
kapitler i bogen er forsynet med eksempler på samfundsdebattø-
rers holdninger til integrationens mange, mange aspekter. Ud over 
et overmåde lækkert og indbydende layout er bogen opbygget 

og praktiske eksempler på de mangeartede konsekvenser af for-
skellig tilgang til integration. 

Bogens afsnit om diskursanalyse er særligt anvendeligt. På 
baggrund af tidstypiske taler, læserbreve og statistik behandler 
forfatteren det væsentlige spørgsmål, som mange elever og kursi-
ster vil kunne genkende: Hvad betyder italesættelsen af integra-
tionen på det teoretiske, holdningsbaserede plan for den helt 

tænksom elev måske stille spørgsmål ved anvendelsen af ordet 
”perker” i bogens titel – og ikke mindst, om det ord- og sprogvalg 
gavner lødigheden i debatten …

Bogens mange modeller og teorier er for det meste bragt i uddrag, 
hvilket på den ene side gør plads til rigtig meget stof på sølle 150 
sider. På den anden side fordrer det i et vist omfang underviserens 
evne til at nuancere og uddybe.

kultursociologisk teoretisk tilgang med helt praktiske eksempler 
på, hvordan virksomhedsrepræsentanter betragter integrationen 
af medarbejdere på en langt mere praktisk, løsningsorienteret vis 
end ”dem og os”-diskursen, der ofte præger de mere overordnede 

mere i næste udgave af bogen! Det giver nemlig afsæt for en 
mængde spændende klassediskussioner om de standende politiske 
overvejelser om indslusningsløn, minimumsløn og i forlængelse 
heraf den danske arbejdsmarkedsmodel og fremtiden, set såvel i 
integrationsmæssigt perspektiv som globaliseringsperspektivet.

RELIGION

Titel: Gyldendals religionshistorie

Forfatter/redaktion: Tim Jensen, Mikael Rothstein og 

Jørgen Podemann Sørensen

Forlag: Gyldendal

Pris: 550 kroner, 768 sider

Vurdering og anmeldelse: Hans Jørgen B. Thomsen

Et uundværligt arbejdsredskab
Tv’s Scenen er din, et teaterstykke og den kristne dåb er alle eksem-

religiøse iscenesættelse gør noget, som mennesket ikke kan – hel-
ler ikke med X-faktor. Det er den implicitte påstand. Det samme 

-
heder, som mennesket ikke kan have. Begreberne ritual, mytologi 

Redaktionen indrømmer, at der kan opstilles andre fællesnæv-
nere for fænomenet religion, men den valgte har sine fordele, og 
det overbevises man meget om, når man gennemlæser dette digre 
værk. Modellen er en forenkling af førsteudgaven fra 1994, hvor 

Den nye udgave har samtidig en større bredde end den tidligere 
-

des beskrives Amerikas religioner ikke under et, men Nordameri-
kas, Mesoamerikas og Sydamerikas religioner har hvert sit kapitel 
skrevet af forskellige specialister. Den nye udgave er næsten 200 
sider større end forgængeren.

Værket er skrevet af 26 nordiske fagfolk, og deres store viden 
har de formidlet i et indbydende og velskrevet sprog. Den nyeste 
forskning er også inddraget, som man ser i kapitlerne om Det 

stikordsregister gør det nemt at orientere sig i den store videnstank.
Et ”must” til biblioteket og din arbejdshylde! 

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

inden de bliver trykt i Gymnasieskolen
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Autentiske eksaminer og voteringer
i deres fulde længde.

To eksaminer på hver DVD.

SPANSK

Titel: Taxi a Coyoacán

Forfatter: Dolores Soler-Espiauba bearbejdet af Viveca Tallgren

Forlag: Sprogbøger ApS

Pris: 85 kroner, 71 sider + cd 350 kroner

Vurdering og anmeldelse: Lina Pape Dreier

Fiktionstekst til Mexicotema

to små afsnit på dansk om Frida Kahlo og Mexico City, som er 
bogens hovedtemaer. Efter teksten er der opgaver til hvert kapitel, 

indtalt på cd.
Rent læservenligt er det upraktisk, at gloserne kommer til sidst 

i bogen. Der havde jeg hellere set en oversigt over relevante links 

Bogen er velegnet til temalæsning på andet eller tredje år, og at 

med den auditive kompetence som en integreret del af temalæs-
ningen. 

Desværre er der ingen opgaver, hvor tekst og cd integreres. 
Opgaverne er traditionelle tekstspørgsmål, oversættelser og gram-
matik- eller gloseøvelser.

Den traditionelle tilgang til tekstbearbejdningen betyder, at det 
faktisk kun er gloseøvelserne, der er velegnede, hvis formålet er 
at opnå et ordforråd om et tema.

Det er ærgerligt, da teksten forskellige steder ikke bare lægger 
op til at arbejde med ordforrådet gennem traditionelle opgavetyper, 
men også via opgaver af mere kreativ art, hvorved tekstlæsningen 
og tilegnelsen af ord også gøres mindre mekanisk og mere afveks-
lende.

Det kunne eksempelvis være tematiske opgaver om Frida 
Kahlo eller Mexico City, hvor eleverne blandt andet kunne ind-
drage klip fra YouTube, relevante links eller billeder fra nettet og 
således sætte teksten ind i en større sammenhæng. Det gøres der 

Overordnet set savner jeg fornyelse i opgaverne, som indeholder 

være en af kerneteksterne i et tema om Mexico.
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Smakkedalen 8 . DK-2820 Gentofte . telefon 3915 0102 . post@unipension.dk . www.mppension.dk

Generalforsamling i MP Pension

Der afholdes ordinær generalforsamling i MP Pension – Pensionskassen  

for Magistre & Psykologer

Mandag 23. april 2012 kl. 16.00

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 

2000 Frederiksberg. 

 

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af Årsrapport 2011 med ledelsesberetning og  

 revisionspåtegning til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab  

 i henhold til den godkendte årsrapport

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmer

7. Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt 

 

Indkaldelse til generalforsamling med bestyrelsens anbefalinger og 

de fulde forslag til ændringer af vedtægt og pensionsregulativer bliver 

sendt til alle medlemmer. 

 

Alt materiale herunder indkaldelsen med det fulde materiale, Årsrapport  

2011 med revisionspåtegning, Forretningsorden for afvikling af 

generalforsamlingen og lønpolitik kan ses på www.mppension.dk/

mpgf2012 eller rekvireres på telefon 3915 0102 fra den 30. marts 2012. 

 

Tilmelding til generalforsamlingen og eventuel afgivelse af fuldmagter  

kan ske via pensionskassens hjemmeside www.mppension.dk/

mpgf2012 fra den 30. marts 2012. Af hensyn til den praktiske 

tilrettelæggelse bedes tilmelding og afgivelse af fuldmagter ske 

senest 19. april 2012. 

Til pensionskassens medlemmer



Dorte Funding 1945-2012
Efter 2 års sygdom døde vores tidligere kol-
lega Dorte Funding i starten af februar.

Dortes fag var kemi og fysik, herudover 
var hun i en lang årrække studievejleder på 
hf. 

-
plan med til at præge udviklingen af faget. 
Hun deltog engageret i diskussioner om, i 
hvilken retning faget skulle gå, og var des-
uden medlem af Undervisningsministeriets 
arbejdsgrupper i forbindelse med etablerin-
gen af teknikfaget.

Gymnasium var Dorte altid i front, men 
aldrig for egen vindings skyld. Hendes 
store engagement i såvel store som små 

CASEN:
QUILTS OF  
DENMARK

4 FORMER FOR
ENTREPRENØR-

SKAB

INNOVATIONS-
TRAGTEN

PENTATHLON- 
INNOVATIONS-

MODEL

BAGSIDEN AF
MEDALJEN

3 FORKLARINGER 
PÅ INNOVATION

KAPITEL 2
BOGENS HOVEDMODELLER

DEL 1

KAPITEL 1
INTRODUKTION TIL

INNOVATIONSBOGEN

DEL 1 
Introduktion til innovation
og entreprenørskab

2.1
CASEN QUILTS OF DEENM

Dette kapitel starter med en case om
virksomheden Quilts of Denmark. In
går i gang med at læse casen, vil jeg g
nogle eksempler på væsentlige emne
spørgsmål inden for fagområderne in
og entreprenørskab, så du bliver opm
på, hvad du skal lægge mærke til i ca

Et fag om innovation og entreprenø
har til formål at beskrive, forstå og 
hvorfor og hvordan innovation og 
ring af nye virksomheder foregår. L
for mærke til, hvordan de 2 grundl

Hvad skal jeg lære i d
Når du har læst dette kapitel, h

Casen Quilts of Denmark
Innovationstragten og pent
4 former for entreprenørsk
3 forklaringer på innovatio
Bagsiden af medaljen

KAPITEL 2
BOGENS HOVEDMODELL
OG INTRAPRENØRSKAB

E-bøger
Sælges i abonnement via 
forlaget på tlf. 63 15 17 00

Flemming Fischer

Nyt Teknisk Forlag

Design B 
Bog | skolepris 304,- 
E-bog 1 år | 70,00 pr. årselev 
Varenr. 71138-9

Fysik i øjenhøjde 
Bog | skolepris 223,50 
E-bog 1 år | 53,00 pr. årselev 
Varenr. 94005-9

Det kommunikerende 
menneske 
Bog | skolepris 304 
E-bog 1 år | 76,00 pr. årselev 
Varenr. 71134-9

HTX-Matematik 1
Bog | skolepris 360,00 
E-bog 1 år | 80,00 pr. årselev 
Varenr. 101103-9

Innovation
Bog | skolepris 320,00 
E-bog 1 år | 72,00 pr. årselev 
Varenr. 91016-9

Anvendt Kemi 1 htxB
Bog | skolepris 160,00 
E-bog 1 år | 40,00 pr. årselev 
Varenr. 81103-9

Anvendt Kemi 2 htxB
Bog | skolepris 160,00 
E-bog 1 år | 40,00 pr. årselev 
Varenr. 101098-9

Priserne er ekskl. moms. 
Der tages forbehold for 
prisstigninger og trykfejl.

Se flere e-bøger  
og bestil på 

nyttf.dk

,00 

,00 

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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MINDEORD

Gymnasieskolen modtager mindeord. 

De skal maks. indeholde 2.400 enheder 

inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen 

senest mandag d. 26. marts kl. 14.00 

på gymnasieskolen@gl.org



Nice-lejlighed i midtbyen 

– ledig i påske 

– 250 m til badestrand

Lejlighed med plads til 4 pers. Ideel til 

familieferie.

Ledig i påskeuger 13/14 og resten af 

2012. Gåafstand til alt.

2.850-3.800 kr. i højsæson. Mulighed for 

særpris ved længere perioder.

Billeder, priser & info sendes pr. e-mail.

tedsirkin@gmail.com

2218 3858.

Feriehus i Sydfrankrig

Nær Middelhavet og Pyrenæerne udle-

jes renoveret landsby-stenhus på 160 

kvm i naturskønt område. Ideelt cykel-

terræn. 3 soveværelser, 2 badeværel-

ser, have, terrasse m. bjergudsigt. 

Ledige uger: 19, 20, 21, 27, 31, 32, 33, 

34, 35 og 36.

5943 1715.

egilraabo@newmail.dk.

www.feriehus-i-sydfrankrig.dk.

Berlin

Til en lille ferie i Berlin er denne 2-væ-

relses-lejlighed i den ”fashionable Nie-

buhr Strasse” ideel (Berlingske 13. nov. 

2007).

Lejligheden ligger 5 minutters gang fra 

Kurfürstendamm og Charlottenburg 

Station med direkte forbindelser til luft-

havne og hovedbanegård.

www.berlin-charlottenburg.dk

lejlighediberlin@yahoo.dk

Sommerhus udlejes 

Nordvestsjælland

Hyggeligt ældre sommerhus i natur-

skønt område ved Vesterlyng. 3 værel-

ser (6 pers.), stue/køkken med bræn-

deovn, toilet og badeværelse, to huse, 

stor terrasse, pr. uge kr. 1.900,- og kr. 

2.900,- i skolernes ferie ekskl. forbrug.

2368 8671 eller

i@winther.mail.dk

Feriehus i Sydafrika

Oplev Sydafrikas rige dyreliv fra terras-

sen på dit eget feriested. Huset græn-

ser direkte op til Kruger Nationalpark, 

men ligger i et beskyttet ferieområde. 

Huset har 6 sovepladser, 2 badeværel-

ser, air-con, satellit-tv etc. 

Pris fra 3.900 per uge. 

Se huset på www.marloth-park.dk

Peter Ferdinand, 5595 0043.

peter@ferdinand.dk

 med Josefi ne Klougart, Erik Østenkjær 
Mads Fuglede, Lars Bukdahl, Knud Romer.

Vi byder på efterspurgte foredragsholdere, der vil og kan kom-
munikere med elever i gymnasieskolen. De kan skabe debat, 
røre, give eftertænksomhed, provokere eller måske bare give 
en oplevelse, som eleverne nok ellers aldrig ville have fået.

INSPIRERENDE GYMNASIE-FOREDRAG

LÆS ANDRE GYMNASIELÆRERES MENING OM FOREDRAGENE PÅ WWW.GYMNASIEFOREDRAG.DK

VI GØR DET

FOR JER

udvalg var altid for elevernes, fagenes eller 
skolens skyld. Hun havde en ægte, dybfølt 
naturvidenskabelig tilgang til alt og forstod 
ikke, hvorfor nogle havde behov for at 
udtrykke sig knudret, kompliceret eller 
langtrukket. Hendes sprog var altid kort, 
præcist og velgennemtænkt. Velstrukture-
ret var alt, hvad Dorte beskæftigede sig med. 
Det gjaldt ikke mindst i studievejledningen, 
hvor hun var ansat i cirka 25 år som hf-
vejleder. Her viste hun sit altid store enga-
gement for de svage i samfundet. Hendes 
forståelse for denne elevgruppes specielle 
behov var altafgørende for den linje, der i 
mange år blev fulgt på Fredericia Gymnasi-
ums altid velfungerende hf-afdeling. 

den enkelte elevs behov for støtte, men hun 
stillede også krav og krævede indsats i 
forhold til evner og sociale muligheder. 
Mange tidligere hf-elever har rigtig meget 
at takke Dorte for! Hun kæmpede mange 
kampe for dem både på og uden for skolen. 

Typisk for Dorte var interessen for det 
sociale, ja for alt i denne verden ikke blot 
noget teoretisk snak, men noget, som kræ-
vede handling. Hun engagerede sig blandt 
andet i lokalpolitik, var aktiv musikud-
øvende og meget interesseret i alle former 
for kunst. På skolen spurgte hun ofte vide-
begærligt ind til andre fagspecialer, og man 
kunne altid få sig en god, indlevende faglig 
eller personlig samtale med Dorte.

Familien betød meget for Dorte. Turene 
til kunst og kultur i ind- og udland sammen 
med Aksel og den meget tætte kontakt med 
børn og børnebørn havde en stor plads i 
hendes hjerte. Hun betød meget for dem, og 
de betød meget for hende.

Dorte var et vidtfavnende menneske, som 
vi er mange, der er glade for at have haft 
som kollega, og som vi savner.

På kollegernes vegne
Kenneth Lynn-Pedersen, Ole Sørensen, 
Jens Jørn Mahler
Fredericia Gymnasium
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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

Sommerhus på Mols

Dejligt, atmosfærefyldt hus med stort 

køkken-alrum, naturgrund og pejs. 

Ligger to min. fra skøn familiestrand. 

Enkelt indrettet, men med masser af 

atmosfære. Plads til 4-6 personer. Pris 

pr. uge: 2950 kr. Kontakt Cæcilie Helmer, 

6165 8620, 

helmersille@hotmail.com

Se også www.kineserhuset.dk

Cahors/Sydfrankrig

Dejligt landsbyhus med have og udsigt 

over byen og dalen. Huset er til 4 perso-

ner og ledigt i juni og juli.

Yderligere oplysninger om huset på  

www.feriehuscahors.dk 

brokmose@post1.dknet.dk eller

6617 0613 – mobil 2346 5395.

Kandestederne/Skagen

Flot beliggende sommerhus med øst-

og vestvendt terrasse i klitlandskab. 

Ugenerte omgivelser. 400 meter til Ve-

sterhavet. Udsigt til Raabjerg Mile. Min. 

6 sovepladser.

Fordelagtige udensæsonspriser.

Ledige uger 16-27 og 33-37 samt 42 

(efterårsferien).

annak@hotmail.dk

Lucca/Toscana

Hold ferie eller forlænget weekend i 

det historiske middelalder-/renæssan-

cecentrum i Lucca, indenfor den fan-

tastiske bymur. Kort afstand til sand-

strande og bjerge, Firenze og andre 

historiske byer. Lejligheden mest til to 

personer, men også med plads til et par 

småbørn.

jt@fjerritslev-gym.dk

www.setoscana.dk

Sommerhus ved Vesterhavet

Forårs- eller sommerferie i sommerhus 

300 m fra Vesterhavet i Slettestrand. 7 

sengepladser plus 2 i anneks. Vaske- og 

opvaskemaskine, sauna, parabol, bør-

nevenlig grund, 2 terrasser.

jt@fjerritslev-gym.dk

www.makrelvej.dk

Din personlige rejse 
begynder på Team-benns.com

Kontakt Melanie  
på tlf: 46 91 02 49
melp@team-benns.com

OPLEV ATHEN MED FLY 6 DAGE /5 NÆTTER 
i flersengsværelser på hotel
Top 3 studiebesøg: 

Studierejse til Athen

3.350,-
pr. person

SUPERPRIS
fra kr.

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:
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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”.

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

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

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

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.....  2.795,-
Madrid 6 dage/5 nætter BEYOND SIGHTSEEING:

• Virksomhedsbesøg Madrid: 
 Besøg en af Spaniens største 
 aviser - El Pais
•  Prado museet
•  Børsen i Madrid    

Prado

STUDIEREJSER fx 

ISTANBUL

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

ISTANBUL - med fly 6 dage fra kr. .....................2.798,-

LISSABON - med fly 6 dage fra kr.  .............3.198,-

KRAKOW - med fly 5 dage fra kr.   ..................1.918,-

BUDAPEST - med fly 5 dage fra kr. .................1.968,-

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

Se alle rejsemål www.alfatravel.dk

“Vores rejser til Istanbul er MEGET efter-
spurgte, og det er bestemt ikke uden grund! 
Istanbul har en helt speciel puls, og byen har 
fantastiske historiske levn fra en spændende 
fortid. Også kulturelt er Istanbul noget for sig 
selv med indflydelse fra både det europæiske 
og det asiatiske kontinent.” 
Louise Fog, din kontakt ved rejser til bl.a. Istanbul
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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

Læs mere om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat på vucaarhus.dk og mercuriurval.dk.

Rektor
VUC Aarhus vil fastholde og udbygge den nuværende 
position som en visionær og udadvendt skole i tæt samspil 
med det omgivende samfund og fortsat bidrage til at skabe 
uddannelsesmuligheder både til dem, der går den lige vej, 
og til dem, der ikke blev færdige i første omgang. 

Vi søger derfor en leder med markant uddannelsespolitisk 
interesse og flair, der ved, hvad opgaven handler om, og 
har prøvet noget, der ligner. Hvis du tillige evner at etablere 
stærke relationer og repræsenterer et robust og troværdigt 
lederskab i en faglig og strategisk kontekst, er vi meget 
interesserede i at høre fra dig.

VUC Aarhus er en skole med et vidtspændende uddannelsestilbud inden 
for kompetencegivende uddannelse til unge og voksne. 
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Uddannelsesleder
til Allerød Gymnasium 
Vi søger en uddannelsesleder pr. 1.8.2012, der sammen 

med rektor, vicerektor og en yderligere uddannelsesleder vil 

udgøre ledelsen på Allerød Gymnasium. 

Det er en forudsætning, at du har undervisningskompe-

tence inden for den gymnasiale fagrække, eftersom der er 

knyttet undervisning til stillingen.

Om dig 
Vi søger en uddannelsesleder, der kan trives i en hverdag, 

der ofte er travl, men hvor det gode  humør spiller en væ-

sentlig rolle – og som

– har lyst og evner til at lede 

– brænder for skoleudvikling 

– har sans for organisering og planlægning

– har let ved at kommunikere både mundtligt og skriftligt

– er imødekommende, fleksibel – og både samarbejdsori-

enteret og selvstændig!

Ledelsesmæssig erfaring vil klart være en fordel, men er ikke 

en forudsætning. 

Dine opgaver
Du vil få mulighed for at deltage i den egentlige fordeling 

af arbejdsopgaver i ledelsen, men mulige opgaver kunne 

ligge inden for: pædagogisk udvikling ift. fx ”cooperative 

learning”, skriftlighed, samarbejde mellem fagene i studie-

retningerne, it i undervisningen,  eksamensplanlægning og 

elevtilstedeværelse. Der er mange muligheder for at sætte 

en spændende stilling sammen.

Det bliver et af skolens indsatsområder for de kommende år 

at styrke anvendelsen af it og styrke it-kompetencerne hos 

skolens lærere.

Om os
Vi er en dynamisk og velfungerende skole, som består af ca. 

650 unge motiverede gymnasieelever fortrinsvist fra Allerød 

og omegn og ca. 75 engagerede medarbejdere.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i dejlige fysiske ram-

mer både inde og ude. 

Skolen tilbyder en bred vifte af studieretninger og udmær-

ker sig desuden ved at have et godt socialt miljø på skolen. 

Skolen vil inden for ca. 1 år kunne indvie en ny tilbygning 

med lærerarbejdspladser og mødefaciliteter. 

Nærmere oplysninger hos rektor Kirsten Schiellerup,  

30 25 24 30, vicerektor Ruth Kirkegaard, 48 17 75 55.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Allerød Gymna-

sium, Rådhusvej 6, eller på allerodgymnasium@allgym.dk

senest onsdag d. 28.3. kl. 10.
Vi planlægger at afholde samtaler lige efter påske d. 10.4. 

og 11.4.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende over-

enskomst mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes 

Lærerforening.

Læs mere om os på www.allerodgymnasium.dk

Allerød Gymnasium
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Rektor til Paderup Gymnasium
Paderup Gymnasium, der er beliggende i den sydlige del af Randers, blev etableret i 1979 og fremstår 
i dag velholdt med et moderne og funktionelt undervisningsmiljø, der bærer præg af, at det har været 
prioriteret højt de seneste år.
Gymnasiet har ca. 500 elever og har i de seneste år oplevet en stigende elevsøgning. Eleverne, som 
primært kommer fra Randers by og det sydlige opland, er stabile og velfungerende, og de opnår gode 
resultater til eksamen.
Til gymnasiet er knyttet omkring 70 engagerede medarbejdere, som sammen med en aktiv bestyrelse 
har skabt grundlaget for, at vi i dag har en solid økonomi og en god platform til at møde fremtidens 
udfordringer. 
Siden 2008 har skolen sideløbende haft gymnasieklasser for unge med Aspergers syndrom.

Paderup Gymnasium søger en rektor, som kan skabe plads til udvikling og læring i et kreativt og trygt 
miljø. 

Skolens profil

omkring skolen.

elever og medarbejdere.

Vi søger en leder:

almene gymnasiums fagrække 

medarbejdergrupper og eleverne.

Stillingen som rektor ved Paderup Gymnasium skal besættes pr. 1. august 2012.

Ansøgningen mailes til pg@paderup-gym.dk eller sendes til 

Paderup Gymnasium
Apollovej 64
8960 Randers SØ

senest mandag den 16. april 2012 kl. 12.00.

Samtaler og test forventes afholdt i begyndelsen af maj.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte konstitueret rektor Peter Winther 
tlf. 8912 4328/2012 7754, eller bestyrelsesformand Karsten Pedersen, tlf. 2234 3990. 
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Underviser i dansk, idehistorie og matematik

HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM SØGER

Vil du være med?
Vores gymnasium er i en rivende udvikling 
med øget elevtilgang og nye fag i vores 
studieretninger.
Derfor mangler vi nu undervisere, som har 
lyst til at være med, der hvor det sker.

Om jobbet
Synes du, det kunne være spændende at 
være med i et team af undervisere, som 
tør tænke anderledes og på tværs, og som
synes, det er en selvfølge at udvikle?
Har du lyst til at tage udfordringen op i 
et natur-videnskabeligt miljø, der sætter 
fagligheden højt, og hvor teori og praksis går 
hånd i hånd – også i de humanistiske fag?

Du har en akademisk uddannelse som cand. 
mag, cand. scient. eller lignende. Du vil gerne 
udvikle dig både personligt og fagligt i et sam-
spil med kolleger og gennem en dynamisk 
hverdag.
Så er du nok én af dem, vi er ude efter!

Ansættelsvilkår
Ansættelsen hos os sker efter gældende 
overenskomst mellem Finansministeriet og 
AC med tiltrædelse 1. august 2012.

Ansøgning
Ansøgning foretages elektronisk via skolens 
hjemmeside, hvor du kan vedhæfte ansøg-
ning, CV og relevante bilag.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte rektor 
Karsten Søndertoft på tlf. 99 122 350 eller 
studieleder Nina Stilling på tlf. 99 122 366 
for yderligere oplysninger.

Ansøgningsfrist

15. april 2012

G R E V E   G Y M N A S I U M 
søger lærere

Se mere om skolen og stillingerne på www.greve-gym.dk og gymnasiejob.dk

Spændende elever 
og inspirerende kolleger giver 
grobund for udvikling og læring. 

Greve Gymnasium er en stor skole, 
hvor et dynamisk skoleliv giver rum 
til mange faglige interesser, og hvor 
et velfungerende fællesskab binder 
skolen sammen.
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Ministeriet for Børn og Undervisning søger lærere 
til Europaskolerne i Bruxelles og Luxembourg 
Fra skoleåret 2012/13 søges tre lærere til Europaskolerne i Bruxelles I og Luxembourg II. 
Ansættelsesområdet for stillingerne er Europaskolernes overbygning, dvs. 6.-12. skoleår.

Europaskolen Bruxelles I
Til den danske afdeling ved Europaskolen i Bruxelles I søges to 

lærere (adjunkt/lektor) med undervisningskompetence i fagene 

•  Matematik og it. Du skal kunne undervise i it på engelsk  

    eller fransk. 

•  Biologi og kemi. Du bedes oplyse, om du er i stand til at  

    undervise i it på engelsk eller fransk på de første trin i  

    overbygningen.

Skolen Bruxelles I består af børnehaveklasser, grundskole og 

overbygning med ca. 3.130 elever fordelt på otte sprogsektioner. 

Den danske sektion består af ca. 270 elever.

 

Europaskolen Luxembourg II
Til den danske afdeling ved Europaskolen i Luxembourg II 

søges en lærer (adjunkt/lektor) med undervisningskompetence 

i faget dansk. Du skal kunne påtage dig at undervise i latin på 

begynderniveau samt i dansk som fremmedsprog. Du bedes op-

lyse, i hvilke andre fag du har undervisningskompetence. 

Luxembourg II har omkring 3.000 elever fordelt på ni sprogsektio-

ner. Overbygningen i den danske sektion består af ca. 150 elever.

Om dig
Det er vigtigt, at du er åben og initiativrig, og samtidig er indstil-

let på at kunne samarbejde bredt og indgå i samarbejdsprojekter 

med de øvrige nationale sektioner på skolen. 

Gode sprogkundskaber er en forudsætning for ansættelse. Hvis 

du ikke har tilstrækkelige kundskaber i fransk, skal du deltage i 

et intensivt 14-dages sprogkursus i København i august 2012. Kur-

susafgiften hertil betales af ministeriet, mens eventuelle rejse- 

og opholdsudgifter i forbindelse med kurset afholdes af dig selv. 

Til stillingerne vil blive foretrukket ansøgere med flere års un-

dervisningserfaring. 

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse finder sted for en prøveperiode på 2 år, hvorefter 

der tages stilling til fortsat ansættelse for en 3-årsperiode. 

Ansættelsen kan herefter forlænges med en 4-årsperiode til i 

alt 9 år.

Stillingen aflønnes efter særlige EU-regler, og lønnen består dels 

af den danske overenskomstløn, dels af løn fra Europaskolen, 

bl.a. beregnet ud fra anciennitet og forsørgerbyrde. Den sam-

lede løn kan først udregnes i forbindelse med ansættelsen, men 

ligger noget over den danske løn.

Det bemærkes, at du selv skal søge orlov fra din danske stil-

ling.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk 

tilhørsforhold opfordres til at søge.

Vil du vide mere
Eventuelle henvendelser om stillingerne kan ske til under-

visningsinspektør Lars Damkjær på e-mail adressen: lars.

damkjaer@uvm.dk eller på telefon 2565 9201. For yderligere 

oplysninger om Europaskolerne henvises endvidere til Europa-

skolernes hjemmeside www.eursc.org 

Sådan søger du
Send din ansøgning elektronisk senest onsdag den 4. april 2012 

via vores hjemmeside: www.uvm.dk/job. Vi forventer at holde 

samtaler mandag den 16. april 2012.april 2012.

I Ministeriet for Børn og Undervisning arbejder vi for at skabe fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle. Vi bistår børne- og undervisnings-

ministeren med at gøre det muligt for danske dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, under-

visning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Læs mere om job i ministeriet på uvm.dk
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gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

Engelsk

13787

Nyhed
– udkommer 

april

Gratis kursus 
Onsdag d. 12. september kl 15.00-18.00

Tilmeld dig på kurser.gyldendal.dk

ENGELSK GRAMMATIK 
– GRUNDBOG OG OPSLAGSBOG

Get It Right er en ny grundbog, der formidler viden 
om de centrale områder inden for engelsk gram-
matik og om vigtige forskelle mellem engelsk og 
dansk. Bogen er en sammenhængende fremstilling 
af systemet i sproget. Den fungerer samtidig 
som opslagsbog og indeholder derfor også de 
enkle regler og de korte forklaringer.

GRATIS KURSUS

Deltag i det gratis kursus på Gyldendal og 
få inspiration til din engelskundervisning. 
Mød Poul Tornøe og bliv præsenteret for 
hans tanker bag Get It Right.
Læs mere om hele kurset og tilmeld dig 
gratis på kurser.gyldendal.dk

Get It Right
– Engelsk grammatik
Af Poul Tornøe 

208 sider
kr. 199,-
ex moms

Priserne er gældene 18. – 31. marts 2012 eller så længe lager haves

Aalto vase
Opal eller klar, 16 cm

Før 639,-

219,-Spar 160,-

Copenhagen bestik
24 dele

Før 1.799,-

New York bestik
24 dele

Før 1.799,-

849,-Spar 950,-

Frit valg

Plint 3 
Teak holder med 3 stk. potter i keramik. 

B33 x D11 x H11 cm.

Før 379,-

Smykketræ
Højglanspoleret aluminium, 28 cm

Før 319,-

Authentis hvidvin/
multipurpose glas
21 cm, 2 stk. i æske

Før 129,-

49,-
Spar 80,-

189,-Spar 130,-

Dura Line gryde 
7 l

Før 639,-

Dura Line sautépande  
24 cm, Slip-Let 

Før 559,-

Stegepande  
24 cm, Slip-Let 

Før 479,-

449,-Spar 190,-
329,-Spar 230,-

299,-Spar 180,-

339,-Spar 300,-

LIC Netshop
www.lic-netshop.dk

Varehuse
Herlev · Turbinevej 9 · herlev@lic.dk

Aarhus, Skejby · Jens Olsens Vej 9 · aarhus@lic.dk

www.lic.dk · Tlf. 4485 4600

Kæmpe fest i LIC
Masser af tilbud – tjek selv på www.lic.dk

Se hele kataloget 

fra LIC her:
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STUDIERETNINGER BLIVER 
OVERSET I TEAMSAMARBEJDET

Minister klar til handling

ERHVERVSGYMNASIER 
HAR ONDT I ØKONOMIEN

Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening

TEATERINSTRUKTØR 
GIVER ELEVERNE 

HOVEDROLLEN

Sorteret Magasinpost ID NR. 42056

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

Fysik

Kan man tørre 
tøj i frostvejr?
af Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og
Jette Rygaard Poulsen

Aktiv Fysik viser, hvordan fysik består af en 
afgrænset mængde begreber og teorier,
som kan bruges til at løse et utal af problem-
stillinger. Eleverne arbejder aktivt med 
kernestoffet gennem fx eksperimentelle 
undersøgelser, refleksion, opgaver og 
formidling. 

De fleste aktiviteter kan gennemføres med 
en hel klasse. Det sikrer, at eleverne kan 
arbejde eksperimentelt undersøgende i den 
almindelige undervisning.
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221 sider, kr. 318,-
ekskl. moms

Gratis webdel med aktiviteter, 
it-resurser og forskellige inter-
aktive simulationer.

Se mere på lru.dk/aktivfysik


