
PS-møde 03. maj 2022

Referat

Deltagere: Anna Mischa Sloth Carlsen, Anne Øhrstrøm, Bodil Aase Frandsen Schmidt, Bodil-Marie Ellerup Gade,
Camilla Oulund Todsen, Christian Smith, Cristina Saldern Sanchez, Daniel Vognstrup Perez, Dorthe Rasmussen Kjær,
Ellen Berg Seiersen, Erik Kristensen, Gitte Grønnemose Butler, Hanne Gottliebsen, Hanne Jakobsen, Hanne Vendelbo
Madsen, Heidi Funder, Helene Caprani, Iben Hannah Schneider, Jacob Stenløkke Bendtsen, Jan Boddum Larsen, Jan
Thykær, Jane Burkarl, Kamilla Salzinger, Lars Løbner Hansen, Lene Bisgaard Larsen, Lene Porsborg, Linda Bettina Buhl
Petersen, Line Højgaard Porse, Lisbeth Benedikte Jørgensen, Lise Fuur Andersen, Lone Andersen, Lone Jøhnk, Lotte
Inger Nielsen, Lotte Klein, Mads Rokkjær Hammer, Mads Vester Hegelund, Mai Møller Nielsen, Maren Lisbeth Krog
Miltersen Pilgaard, Marianne Brinch-Fischer, Mette Andreasen, Mette Brøndum, Mette Wolfhagen Linnebjerg,
Michael Højer, Mikael Busch, Mikkel Reinholdt Rønne, Morten Bayer, Mårten Flø Jørgensen, Ole Nystrøm, Peter Hall,
Peter Ruby Schmidt, Rikke Gade, Sebastian Strabo Svendsen, Sofie Kærn Heding, Solveig Skadhauge, Susanne
Brandbyge Nielsen, Tina Agnete Lynge Kristensen, Tomas Kepler, Ulla Pia Zinn Ohrt 
 

1. Velkommen v. forperson for PS Maren Miltersen Pilgaard

Velkomst og goddag til eventuelt nye. Orientering om mulighed for transportgodtgørelse samt ajourføring
af PS kontaktinformationer.

Referat:

Forperson for PS Maren Miltersen Pilgaard bød velkommen til PS-mødet, der denne gang foregik i Vejle. 

Forretningsudvalget for PS (PSFU) præsenterede sig selv, og det blev nævnt, at foreninger, der ønsker et
emne på dagsordenen, kan kontakte PSFU forud for møderne.
PSFU består af:
Maren Miltersen Pilgaard – Dansklærerforeningen stx og hf (forperson)
Solveig Skadhauge – Fysiklærerforeningen
Bodil Aase Frandsen – Engelsklærerforeningen stx og hf
Christian Smith – Tysklærerforeningen stx og hf
Peter Hall – GL’s hovedbestyrelse (fra og med august 2022: Kåre Blinkenberg)
Morten Bayer – GL’s sekretariat (sekretær for PS)

GL’s sekretariat oplyste kort om PS-repræsentanternes muligheder for at få dækket transportomkostninger
i forbindelse med møderne. Der henvises til GL’s hjemmeside:

https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/Rejsebestilling.aspx# 

 

2. Godkendelse af referat

Evt. rettelser til referatet skal være sendt til GL’s sekretariat (mob@gl.org) inden mødet. Hvis der ved
mødestart ikke er modtaget ændringsforslag, anses referatet som godkendt.

https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/Rejsebestilling.aspx
https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/Rejsebestilling.aspx


Referat:

Da der ikke var modtaget bemærkninger til referatet fra PS-mødet den 9. november 2021, blev referatet
anset for godkendt.

3. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
Punkt 8 blev udskudt til et kommende møde.

Orienteringen under punkt 9 blev overtaget af Maren Miltersen Pilgaard.

Punkt 11, Her ønskede man kort at drøfte behovet for en afdækning af størrelsen på foreningernes
kontingent og honoreringen af bestyrelsesmedlemmernes arbejde.

4. Evaluering af reformen

Besøg af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der fortæller og svarer på spørgsmål om den afsluttende
evaluering af gymnasiereformen – v. Kristian Quistgaard Steensen (konsulent, EVA)

Referat:

Kristian Quistgaard Steensen (konsulent, EVA) fortalte om udvalgte konklusioner fra den sidste rapport i
gymnasiereformens følgeforskningsprogram fra EVA/Rambøll. Kristian svarede på en lang række afklarende
spørgsmål. Hele oplægget vedlægges som bilag 1.

5. GL’s reformevaluering

Anders Pors (GL) orienterer om resultaterne af GL’s evaluering, hvorefter PS drøfter GL’s anbefalinger.

Referat:

Anders Pors (konsulent, GL’s sekretariat) fortalte om GL’s evaluering af gymnasiereformen og GL’s
anbefalinger på baggrund af konklusionerne.
PS drøftede anbefalingerne og blev opfordret til at indsende eventuelt yderligere kommentarer til Anders
Pors (ap@gl.org).

6. Aftale om sommereksamen

Drøftelse af processen frem mod aftalen om sommerens eksamener.

Referat:

Tomas Kepler (formand, GL) orienterede om GL’s rolle i forhold til aftalen om sommerens eksamener.
GL opfattede det som bekymrende, hvis eksamen skulle gennemføres som en ordinær eksamen uden at
tage højde for konsekvenserne af coronanedlukningen. Samtidig har GL forholdt sig til de muligheder, der
viste sig. Tomas Kepler noterede sig foreningernes ønske om at blive inddraget mere i processen.



7. GL’s arbejde med bæredygtighed i uddannelse

Orientering om GL’s arbejde med klima og bæredygtighed, herunder Partnerskab for bæredygtighed i
ungdomsuddannelse samt drøftelse af barrierer, muligheder og gode eksempler på klima og bæredygtighed
i gymnasieundervisning.

Referat:

Therese Holter (konsulent, GL’s sekretariat) og Anders Pors (konsulent, GL’s sekretariat) holdt et kort oplæg
om GL’s arbejde med klima og bæredygtighed – herunder særligt GL’s ønske om input fra de faglige
foreninger til arbejdet i ”Partnerskab for bæredygtighed i ungdomsuddannelserne”. Der fulgte en
diskussion om GL’s rolle i forhold til at promovere bæredygtighedsdagsordenen samt en drøftelse af muligt
input. Foreningerne blev opfordret til at skrive til GL med eventuelt yderligere kommentarer (th@gl.org
eller ap@gl.org).

8. Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Iben Schneider fra Fransklærerforeningen orienterer.

Referat:

Punktet blev udsat til et kommende møde.

9. Infomedia

Linda Bettina Petersen fra FALS orienterer.

Referat:

Maren Miltersen Pilgaard (Dansklærerforeningen stx & hf og forperson i PS) orienterede om, at der er sendt
en henvendelse om udfordringerne med lige adgang til lødig information til medieordførere og
kulturordførere. Henvendelsen vedlægges som bilag 2.

10. Næste møde i PS

Referat:

Der blev kort orienteret om, at man i fremtiden planlægger at afholde PS-møder regelmæssigt i Jylland
(eventuelt hvert 2. møde). Det er desuden planen, at de ordinære møder lægges i de samme uger hvert
forår og efterår.

Næste møde afholdes i København tirsdag den 8. november 2022 (uge 45).

11. Eventuelt

Referat:

Man drøftede kort behovet for at udveksle oplysninger om kontingentpriser, kursuspriser, normalt
deltagerantal og eventuelt honorering af bestyrelsesarbejdet.

Det blev besluttet, at foreningerne i forbindelse med indkaldelsen til næste PS-møde, bliver opfordret til at



indsende oplysninger til sekretæren for PS. Emnerne bliver taget op på det næste møde.

12. Ophavsret til undervisningsmaterialer

Orientering og drøftelse af GL’s arbejde med at beskytte lærernes ophavsretsrettigheder på det
almengymnasiale område.

Bemærk: De faglige foreninger fra de erhvervsgymnasiale uddannelser er velkommen til at deltage i
punktet, men fokus er rettet mod det almengymnasiale område, da der allerede eksisterer lokale aftaler på
erhvervsgymnasierne.

Referat:

Stig Oluf von Hielmcrone fra Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) og Forfatternes
Forvaltningsselskab og Kirstine Emborg Bünemann fra GL holdt et kort oplæg om ophavsretlige
problemstillinger i forhold til deling af undervisningsmaterialer.
Herefter var der spørgsmål og en overordnet drøftelse. Hvis dette har givet anledning til spørgsmål eller
bemærkninger henvises til Stig Oluf von Hielmcrone på svh@forfatterselskabet.dk - tlf. 26 258 258 og
Kirstine Emborg Bünemann på keb@gl.org - tlf. 3034 3012.



Bilag 1



Hovedpointer fra følgeforskningsprogrammet 
til gymnasiereformen 

Oplæg for GL’s pædagogiske samarbejdsudvalg d. 3. maj 2022 ved Kristian Q. Steensen, EVA 
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TEMAER I 
OPLÆGGET

HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

Spørgsmål

RAMMESÆTNING



3

Hovedformålet med den politiske aftale var: ”at 
modernisere studieretningsgymnasiet, så det får 
en enkel og overskuelig struktur, og hvor alle fag 
bidrager til at opfylde uddannelsernes formål om 
almendannelse og studiekompetence.” 

Kilde: Den politiske aftaletekst, 2016.

Den politiske målsætning med reform 2017
RAMMESÆTNING



Konkrete elementer i reformen

4

Tre retningsgivende mål

Alle elever uanset social baggrund skal blive så dygtige, som de kan 

– fokus på styrket faglighed

En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse

- fokus på styrket afklaring og bedre studiekompetencer

Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes
- fokus på handleplaner for trivsel og en bedre fordeling af opgaver

Rammesætning



Registerdata om eleverne

Data fra årlige spørgeskemaundersøgelser blandt ledere, lærere, elever samt 
bestyrelsesformænd på 90 gymnasieskoler

Interviews med lærere, elever og ledelse indsamlet som led i årlige casebesøg på 
tolv institutioner på tværs af hf, stx, htx og hhx

Rapporterne kan findes på www.emu.dk og www.eva.dk. 

5

Følgeforskningens datagrundlag

file://///prod.sitad.dk/dfs/CU3081/enheder/K/Projekter/2017%20IDV/UU/Evaluering%20af%20gymnasiereform/8%20Remediering/remediering%202020/Anettes%20mappe/www.emu.dk
file://///prod.sitad.dk/dfs/CU3081/enheder/K/Projekter/2017%20IDV/UU/Evaluering%20af%20gymnasiereform/8%20Remediering/remediering%202020/Anettes%20mappe/www.eva.dk


6

Hovedresultater fra sidste statusrapport 
i følgeforskningsprogrammet 
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Udvikling ift. de retningsgivende mål 2017-21

Kilde: Sjette statusrapport i følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen (2022)



Hovedpointer om grundforløbet

8



Omkostningerne ved grundforløbet matcher 
ikke udbyttet 

9

Der er blevet arbejdet systematisk med at implementere grundforløbet, og nogle af de 
udfordringer, der var de første år, er blevet mindre

Elevernes oplevede udbytte af grundforløbet har været stigende, men 
store sociale og faglige omkostninger ved klasseskift efter grundforløbet

Der er behov for at drøfte mulige ændringer af grundforløbet

Der er en politisk intention om at det nye grundforløb skal give eleverne en 

bedre start på gymnasiet – bl.a. ved at de får bedre forudsætninger for at 

træffe et afklaret valg af studieretning og bedre overgang fra grundskole til 

gymnasial uddannelse.

Formål

Kilde: Sjette statusrapport i følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen (2022)



I hvor høj grad vurderer du, at de nye og kortere grundforløb kan styrke 

kvaliteten af de treårige gymnasiale uddannelser? 

10

Læreres holdning til grundforløb (1/3)



Grundforløbet er det reformelement, som både ledere og lærere har lavest 

forventninger til på tværs af de treårige uddannelser. 

1. Grundforløbet er for kompakt 

2. Grundforløbet udfordrer relationsarbejde ml. lærere og elever 

3. Klasseskift efter grundforløb har sociale og faglige omkostninger 

11

Læreres holdning til grundforløb (2/3)



12

Eleverne er også mere på ift. det sociale, når de 

starter på grundforløbet. Så er alle antenner 

ude, og de er klar på at gøre en kæmpe indsats, 

de skal have venner og klassefællesskab. Når de 

når til studieretningsklassen, så er det dalet 

meget, de fleste har noget socialt og der er ikke 

den samme iver. Derfor tager det længere tid at 

falde til i studieretningsklasserne, end det gør i 

grundforløbet. Der har de fleste nogle venner og 

bekendte, så de behøver ikke at være på 

stikkerne på samme måde.

Lærer, stx (casebesøg, efterår 2021)

Læreres holdning til grundforløb (3/3)

Der er en undervurdering af lærer-elev-

strukturen. Eleverne var lige blevet fortrolige 

med nogle lærere, og havde fundet sig tilrette i 

de relationer [på grundforløbet]. Derfor kan 

man også miste noget faglighed [når elever og 

lærere skal danne nye relationer i studie-

retningsklassen].

Lærer, hhx (3. delrapport, 2018)



Indeks over forventningsafstemning på grundforløbet: 1 helt uenig -10 helt enig

Spørgsmål stillet til alle elever i 1.g på treårige uddannelser:

– Grundforløbet gav et godt indblik i arbejdsformerne på gymnasiet… 

– Grundforløbet gav mig en god forståelse for indholdet i de forskellige 

studieretninger på gymnasiet… 

13

Elevers udbytte af grundforløb (1/3)



Skiftede du mening om, hvilken studieretning du gerne ville have i løbet af 

grundforløbet? (Andel ”Ja” i procent) 

- Spørgsmålet er stillet til alle elever i 1.g på de treårige uddannelser

14

Elevers udbytte af grundforløb (2/3)



15

Elev 1: Jeg tror 100 %, jeg havde valgt en forkert 
studieretning, hvis jeg skulle have valgt, inden jeg 
startede i gymnasiet. Også fordi du ikke har haft mange 
af fagene før. Jeg havde jo ingen ide om, hvad fx 
teknologi og design handlede om. Så det med, at du 
kan komme ind og få et tre måneder langt åbent hus… 
Du har fri mulighed for at gå op til en 3. g’er og spørge, 
om de vil forklare dig om deres studieretning. Det 
gjorde, at jeg kunne blive klogere på nogle af de fag, jeg 
ikke kendte, i stedet for at jeg bare så det på et papir: 
”Hvad er kom/it?”. At møde op til åbent hus og få at 
vide, vi skal gennemgå det og det, det er overhovedet 
ikke det samme som at sidde til en time og have faget. 

Elev 2: Det er lidt ligesom den gratis prøveperiode på 
Netflix. Man får lov til at komme ind og se på, hvad de 
har at tilbyde, og så kan man vælge derfra.

Elever, htx (6. delrapport, 2022)

Man nåede lige at føle sig tilrette, og så skal man i en 
ny klasse, hvor lærerne ikke vidste, hvem man var. Det 
var lidt underligt, at skulle starte forfra med det 
faglige. Man skulle lære lærerne at kende. Det er lidt 
demotiverende, at skulle opbygge det bånd med 
lærerne igen.

Elev, stx (3. delrapport, 2018)

Elevers udbytte af grundforløb (3/3)

Jeg havde tre venner, jeg gik med, men efter 

grundforløbet, var der kun én jeg kendte. Det synes jeg 

ikke, var rart. I forvejen har jeg haft svært ved at skifte 

[fra grundforløbs- til studeretningsklassen], og når han 

så flyttede bagefter, så blev det endnu sværere. 

Elev, htx (3. delrapport, 2018)



Hovedpointer om valg af natur- og 
sprogfag på højere niveauer

16



Færre sproglige og flere matematiske og 
naturvidenskabelige studenter

17

Signifikant stigning i andel studenter med matematik på A-niveau på stx og B-niveau på hhx

Signifikant stigning i andel studenter med fysik eller kemi på B-niveau

Formål

Signifikant fald i andel studenter med engelsk og øvrigt fremmedsprog på A-niveau

En intention med reformen er, at eleverne skal have bedre kort på hånden i form af 

adgangsgivende fag, når de skal søge videregående uddannelse. Det skal bl.a. bidrage 

til, at eleverne i mindre grad benytter sig af GSK. Reformen indeholder også særlige 

indsatser målrettet fremmedsprog, matematik og naturvidenskabelige fag mhp. at flere 

vælger og består matematik og fremmedsprog på højt niveau, samt at der opstår større 

interesse for og søgning til naturvidenskabelige videregående uddannelser.

Signifikant stigning i andel studenter med samfundsfag på A-niveau på stx

Engelsk A, afsætning A og matematik A er mest udbredte studieretningsfag på hhv. stx, hhx og htx

Kilde: Sjette statusrapport i følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen (2022)



Signifikant fald i andel studenter med engelsk og 
øvrigt fremmedsprog på A-niveau 
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– Andel studenter med engelsk (i procent) – Andel studenter med øvrigt fremmedsprog (i 

procent)



Signifikant stigning i andel studenter med mat A på 
stx og mat B på hhx 

19

– Andel studenter med mat A (i procent) – Andel studenter med mat B & C (i procent)



Signifikant stigning i andel studenter med fysik 
eller kemi på B-niveau

20

– Andel studenter med fysik eller kemi A (i 

procent)

– Andel studenter med fysik eller kemi B (i 

procent) 



Signifikant stigning i andel studenter med 
samfundsfag på A-niveau på stx

21

– Andel studenter med samfundsfag på A- og B-niveau (i procent)



Studieretningsfag, stx

22

– Andel studenter med nedenstående studieretningsfag på stx (i procent): 



Studieretningsfag, hhx
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– Andel studenter med nedenstående studieretningsfag på hhx (i procent): 



Studieretningsfag, htx

24

– Andel studenter med nedenstående studieretningsfag på htx (i procent): 



Hovedpointer om ændrede rammer 
for større skriftlige opgaver

25



Blandede erfaringer med nye rammer for 
større skriftlige opgaver

26

Positiv udvikling i elevers karakterer i den afsluttende større skriftlige opgave 

Potentiale for mere meningsfuld progression frem mod SRP på stx

Omfattende arbejde med SO-forløb tager tid fra fordybelse i fagene på hhx og htx

Rammerne for de større skriftlige opgaver er blevet ændret mhp. at styrke 

elevernes kompetencer til at skrive større skriftlige opgaver. Et fællestræk i 

de ændrede rammer er et styrket fokus på elevernes skriftlige progression 

frem mod den afsluttende større skriftlige opgave i 3.g eller 2.hf. På de 

treårige uddannelser er der desuden indført mundtligt forsvar af SRP/SOP.  

Formål

Begrænsede ændringer ved SSO på hf, men positiv vurdering af øget fokus på vejledning

Kilde: Femte statusrapport i følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen (2021)
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Positiv udvikling i elevers karakterer i 
SRP, SOP og SSO



Rammer: 

– Afskaffelse af flerfaglige forløb i AT med timeramme på 200 timer 

Fordele: 

– Afskaffelse af AT gør det muligt at udarbejde mere meningsfulde og fleksible 

progressionsplaner lokalt frem mod SRP 

Ulemper: 

– Stoftrængsel i flerfaglige forløb samt DHO og SRO, hvis elever skal nå 

gennem kompetencemål i progressionsplan forud for SRP

– Særligt videnskabsteori, akademisk skrivning og innovation opleves som 

tidskrævende kompetencemål

28

Potentiale for mere meningsfuld progression 
frem mod SRP på stx



Studieområdet på htx: 

– Fra 480 timer fordelt på udefineret mængde forløb til 210 timer fordelt på 6-7 

forløb 

– Lærere er generelt positivt indstillet over for, at timeramme er indsnævret 

Studieområdet på hhx: 

– Fra 270 timer fordelt på 3 overordnede forløb til 210 timer fordelt på 7 forløb 

– Lærere generelt kritiske over for øget antal SO-forløb 

Tværgående skepsis: 

– Flerfaglige koblinger i SO-forløb kan virke ”kunstige” 

– Mængden af SO-forløb skaber tidspres ift. fagfagligt kernestof 

29

Omfattende arbejde med SO-forløb tager tid 
fra fordybelse i fagene på hhx og htx



Rammer:

– KS tilrettelægges, så det træner elevernes skriftlige kompetencer frem mod 

SSO

– Øget fokus på vejledning og forberedelse i undervisningen som optakt til SSO

Fordele: 

– Lærere fremhæver det øgede fokus på vejledning frem mod SSO som positivt

Ulemper: 

– Svært at forberede eleverne på SSO gennem flerfaglige forløb i KS pga. 

tidspres ift., at nå det enkeltfaglige kernestof i faget 

30

Begrænsede ændringer ved SSO på hf



Hovedpointer om brede faglige 
kompetencer

31



Begrænset fokus på de brede faglige 
kompetencer

32

Ingen signifikant udvikling i læreres vurdering af elevernes brede kompetencer 
Enten ingen udvikling eller negativ udvikling i lærernes fokus på at styrke kompetencerne i 
undervisningen
Lærere toner i signifikant mindre grad end tidligere deres undervisning, så den tager 
udgangspunkt i elevernes ønsker til videregående uddannelse og profession 
Svært at udvikle fælles praksis for arbejde med brede kompetencemål på tværs af 
faggrupper pga. forskellige beskrivelser af målene i læreplanerne

Formål Udvikle elevernes innovative, digitale og globale kompetencer 
samt karrierekompetencer som led i en generel styrkelse af deres 
faglighed og dannelse i lyset af samfundsudviklingen.

Kilde: Sjette statusrapport i følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen (2022)



Forskelle i fokus på udviklingen af elevernes 
innovative kompetencer

33

Hvor ofte arbejder eleverne med 

innovation? (i procent)

Eleverne er gode til at anvende viden til at udvikle nye 

løsninger på virkelighedsnære problemer… 

1 (helt uenig) – 10 (helt enig)62

26

44

46

36

53

65

26

54

35

Sjældnere

Kvartalvist eller

oftere

stx hhx htx hf total
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Fokus på karrierelæring i undervisningen er 
faldende



35

Mantraet for reformen har været: Mere flerfaglighed er godt. 
Det er et eller andet sted på trods af det, at både vi, men også 
eleverne, forsøger at navigere i det her. Der er mange 
elementer i reformen, vi slet ikke har tid til at arbejde med 
pga. alle de flerfaglige forløb. Også hvis vi kigger på 
innovative kompetencer, karrierelæring osv. Det bliver vi 
nødt til at parkere, for det forstyrrer den tid vi har tilbage til 
det, vi er her for – det fagfaglige.  

Lærer, hhx

(Dataindsamling ifm. 5. delrapport, sensommer 2020)



36

Spørgsmål?



Bilag 2



17. februar 2022

Akut behov for lige adgang til lødig information 

I de seneste år har vi i gymnasiesektoren set med stor bekymring på begrænsningen af vores muligheder 

for at anvende lødig information i dannelsen af de unge til demokratiske medborgere. 

Styrelsen for IT og Læring (STIL) besluttede desværre tilbage i 2008 at nedlægge Skolernes Databaseservice 

(SkoDa). Det indledte en periode med usikkerhed i forhold til elever og læreres adgang til anvendelige 

databaser med redaktionelt bearbejdet materiale. 

Senest lykkedes det ikke for Ungdomsuddannelsernes Licensservice (UngLi) og Infomedia at lande en aftale 

om adgang for ungdomsuddannelser i Danmark. 

Vi står nu i en kritisk situation. Når adgangen til medier lægges ud på konkurrencelignende vilkår, betyder 

det, at markedslogikken afgør hvilke uddannelsesinstitutioner, der har adgang til redaktionelt bearbejdet 

materiale. Der opstår ulige vilkår i forhold til skolernes muligheder for at løfte den almendannende opgave. 

Set i lyset af at regeringen med sit medieudspil fremlagt den 3. februar 2022 netop ønsker at sætte fokus 

på børn og unge bl.a. ved at styrke den digitale dannelse med støtte til TjekDet og en øget kontrol med 

Tech-Giganterne, undrer det os såre, at man fastholder den ulige adgang til lødigt supplerede 

undervisningsmateriale på ungdomsuddannelserne. 

Vi opfordrer derfor medieordførerne til at forholde sig til problematikken og arbejde på at gøre vores 

forslag til en del af den endelige aftale, så lærere og elever på tværs af skoler har lige forudsætninger på 

området. 

Vores forslag 

Vi ønsker, at Børne- og Undervisningsministeriet genetablerer en SkoDa-lignende fælles databaseindgang 

som alle lærere og elever på ungdomsuddannelser har adgang til via deres uni-login. 

Hvad skal med? 

- Adgang til et mediearkiv, der tillader lærerne at bruge arkivets materiale i undervisningen uden

rettighedsmæssige problemer.

- Adgang til redaktionelt bearbejdede digitale nyheder fra de største danske dagblade.

- Adgang til andre relevante nyhedstjenester og databaser.

Finansieringen: 

- Skolerne skal betale en pris, som dækker omkostningerne til at drive databaseindgangen og

naturligvis i et rimeligt omfang dagbladenes omkostninger til at producere indholdet.

- Betalingens størrelse skal knytte sig til den enkelte skoles størrelse, så de store skoler betaler mere

end de små (jf. tidligere betalingsordning ifm. SkoDa)
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Argumenterne for forslaget er bl.a.: 

1. De medier, som får mediestøtte, har også en forpligtelse til at sikre en alment dannet befolkning via 

public service. Derfor bør de også levere undervisningsmateriale og bidrage til at støtte 

uddannelsesinstitutionernes indsats for at lære de unge at undgå misinformation samt orientere sig 

i redaktionelt bearbejdet materiale. Vi mener, at alle aviser/nyhedsudbydere på sigt får gavn af det, 

fordi vi lærer de unge at læse avis.  

2. Eleverne standser ved en betalingsmur og får så kun viden på overfladen. De skal lære, at man også 

kan betale for materiale, som er gennemarbejdet af professionelle journalister og dermed også 

lever op til visse standarder.  

3. Forslaget skaber lighed for alle, da alle uanset skoleform og størrelse har adgang til samme medier, 

og vi som lærere ikke er afhængige af vores egne aviser og holdninger, men kan vise eleverne flere 

sider af samme sag.  

4. Det er ofte på ungdomsuddannelserne, at eleverne lærer at læse en avis eller følge med i 

nyhedsstrømmen. Det er afgørende, at eleverne i denne proces også udvikler en kritisk sans og en 

bevidsthed om, at der er forskellige perspektiver på samme sag.  

5. En undersøgelse af Søren Schultz Hansen viser, at unge ikke er bevidste om modtager-

afsenderforhold men i høj grad søger deres viden gennem såkaldte opinionsledere. Det er fx 

influencere eller grupper på sociale medier, som de har tillid til. Det vil altså sige, at den person, 

som deler materialet, bliver den, som modtageren vurderer som afsender. Opfattes denne som 

troværdig, så gør indholdet også. Derfor står vi med en stor opgave i at få lært unge at undersøge 

og forholde sig kritisk til afsenderen af materialet. Det kræver adgang til et bredt medieudvalg. 

6. I nogle eksamensformer forventes eleverne selv at finde materiale. Her stiller vi dem meget 

forskelligt, som det er nu. 

7. Forslaget muliggør vidensdeling mellem de forskellige skoler. Det er svært at dele noget med andre 

skoler, hvis lærere og elever ikke har nogenlunde lige adgang.  

Sidst vil vi pointere, at vi som centrale aktører på gymnasieuddannelserne har et stort ønske om både at 

danne de unge til at begå sig i de digitale og konventionelle medier og ruste dem til at kunne gennemskue 

fake news. Gymnasielærerne leverer undervisning af høj kvalitet om, hvordan medierne fungerer, og 

hvorfor det er så vigtigt at være bevidst om, hvor man får sin viden fra, men det er samtidig afgørende for 

kvaliteten, at der er adgang til det nødvendige materiale. 

 

Med venlig hilsen 

Gymnasieskolernes Lærerforening 

Pædagogisk Samarbejdsudvalg 

Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS) 

Pædagogisk Samarbejdsudvalg er et fælles forum for alle gymnasiefagenes faglige foreninger 
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