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Eksamen rykker 
ud i virkeligheden

  Nanna Stærmose  
ns@sondagsavisen.dk

Syv minutter til at formidle 
sin viden om Christian II. 

Det var, hvad Anja Nørager 
Larsen, historiestuderende 
ved Syddansk Universitet 
(SDU), havde til at overbevise 
sin lærer, censor og publikum 
om sin evne til at formidle 
tungt historisk stof, da hun 
i den forgangne uge var til 
eksamen på Stalden Café & 
Bar i Kolding. 

»Det var en helt anden op-
levelse end den traditionelle 
eksamen. Pludselig står du 
ude i det virkelige liv,« siger 
hun.

Historiestudiet på Syddansk 
Universitet har i nogle år 
brugt caféeksamen som et 
supplement til de traditionel-
le eksamensformer. Idéen er, 
at de studerende bliver sat i en 
mere autentisk situation, hvor 
de skal gøre for eksempel 
Christian II spændende og 
forståelig for et almindeligt 
publikum.

»Det, der virkelig batter, 
er at kunne formidle. Det 
nytter ikke at have styr på 
det faglige, hvis du ikke kan 
videregive det,« siger Thomas 
Wegener Friis, lektor på 
historiestudiet på SDU. 

Det skal være autentisk
Noget tyder på, at fl ere stu-
derende som Anja Nørager 
Larsen i fremtiden vil blive 
sat i eksamenssituationer, der 
retter sig mere mod virke-
ligheden og mindre mod det 
klassiske grønne bord.

»Man vil i fremtiden tænke 
meget mere i nye og alterna-
tive eksamensformer,« siger 
Hanne Leth Andersen, profes-
sor i universitetspædagogik. 
Hun mener, at især eksamen 
med fokus på at sætte den 
studerende i en autentisk 
situation vil vinde frem.

»Jeg tror, vi vil søge efter 
eksamensformer, der i højere 

grad vil understøtter de kom-
petencer, som en fremtidig 
arbejdsgiver efterspørger, og 
teori og praksis vil blive knyt-
tet tættere sammen.«

Det vinder genklang hos 
Anja Nørager Larsen, der me-
ner, at denne type eksamen i 
højere grad vil ruste hende til 
virkeligheden. 

»Du skal tænke meget 
mere over stoff et, og hvilke 
ord du bruger, når du skal 
formidle til folk, der muligvis 
ikke har den store viden om 
stoff et,« siger hun.

Tirsdag blev historiestuderende  fra Syddansk 
Universitet eksamineret på en café i Kolding. Fremtidens 
eksamen vil i stigende grad blive fl yttet væk fra det grønne 
bord, mener professor

Alternative eksamensformer vinder frem. I den forgangne uge blev historiestuderende fra SDU eksami-
neret på Stalden Café & Bar i Kolding, hvor de skulle formidle deres stof til caféens gæster. 

 ” Pludselig 
står du ude i det 
virkelig liv
Anja Nørager 
Larsen, studerende

Skrive en artikel, der formidler 
stoffet på lettilgængelig vis.

Lave et produkt – for eksempel 
et computerprogram.

Lave en hjemmeside eller en 
video.

Formidle dit stof til en offentlig 
forsamling.

Løse en opgave stillet af en 
virksomhed.
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Her er nye input til det 
gode liv på landet.

Projekt ”vennelandsbyer” 
skal hjælpe med at udvikle 
det gode liv på landet. Forle-
den lørdag var fl ok ildsjæle 
fra Askø på besøg i Slagelse 
Kommune for at få gode ideer. 

Sammenhold, lokale 
ildsjæle og nye input der kan 
udvikle landdistrikterne er 
vigtige for det gode liv på 
landet. Derfor var en busfuld 
øboer fra Askø ud for Lolland 
i lørdags rundt og opleve 
hvordan to lokalråd i Sla-
gelse kommune arbejder på 
at skabe liv og sammenhold i 
deres landområder.

- Der er jo et skæbnefæl-
lesskab mellem folk på landet. 
I gamle dage kunne man ikke 
undvære hinandens hjælp på 
gårdene. Og i dag er det også 
fællesskabet som er med til 
at gøre landområderne til 
et godt sted at leve, forkla-
rer Troels Brandt. Han er 
næstformand i Landudvik-
ling Slagelse, og med i Hashøj 
Nordvest ś lokalråd.

At fællesskabet trives i det 
Vestsjællandske oplevede 
Askø folkene bl.a. på Gerlev 
Idrætshøjskole, hvor en fl ok 
frivillige brugte det meste af 
lørdagen på at forberede Has-
højs Idrætsforenings store 
gymnastikopvisning.

- Der har været 30 frivil-
lige i gang siden klokken ni 
i morges, og vi regner med 
at der kommer omkring 200 
tilskuere klokken 14. Den 
slags har en kæmpe værdi 
for lokalområdet, og kan 
kun lade sig gøre på grund af 
frivilligt arbejde, fortæller 
Troels Brandt. 

Ikke kun overlevelse
Besøget fra Askø er en del 
af Vennelandsbyprojektet, 
som lokalrådene i Hashøj 
Nordvest og Hejninge/Stil-
linge er med i. Det er støttet 
af bl.a. EU og Fødevaremini-
steriet og projektet knytter 
øer og landsbyer i Danmark 
sammen. 

- Det handler jo ikke kun 
om overlevelse. Men om at 
sætte fokus på alt det positive 
der også er ved at på bo på 
landet, eller på en ø som Askø, 
så det hele ikke kun bliver 

en snak om aff olkning og 
udkants Danmark, forklarer 
Lisa Mulvad fra Askø.

At alle kender alle på en ø 
eller i et landområde er et af 
plusserne.

- Jeg går ofte hen og 
banker på døren, og spørger 
om der er kaff e på kanden 
hos en af de andre. Og vi har 
en ældre dame, Gerda, som 
mistede sin mand for to år 
siden. Hun overvejede at 
fl ytte fra øen, men blev og er 
glad for det i dag. Her passer 
vi alle på hinanden, og på 
fastlandet ville hun bare være 
blevet ensom, forklarer Jette 
Dietz fra Askø. I dag er der 40 
fastboende og ca. 200 som-
merhuse på øen. 

Så der blev lyttet intenst 
da Lars Schou, formanden 
for lokalrådet i Hejninge/
Stillinge fortalte om, hvordan 
sommerhusene nu er blevet 
medlemmer af lokalrådet der, 
bl.a. for at det ikke skal blive 
”dem” og ”os”.

- Det var også en af de ting, 
som vi lærte, da Slagelse fol-
kene var nede på Askø i efter-
året. At vi skal blive bedre til 
at arbejde sammen – både de 
10 – 15 forskellige foreninger 
vi har på øen, og sommerhus-
ejerne og de fastboende. Bl.a. 
så vi ikke har standerhejsning 
i sejlklubben samme dag, som 
der er arbejdsdag i sommer-
husområdet. Og jeg synes 
allerede vi er blevet bedre til 
det, siger Lisa Mulvad.

Og selv om der er forskel 

på Askø og et område som 
Hashøj Nordvest der har be-
folkningstilvækst, så kan de 
begge lære noget af hinanden. 

- Vi blev meget inspireret 
af hvordan Askø har stablet 
deres egen købmandsfor-
retning på benene, som bliver 
drevet af frivillige. Og hvor 
ca. 170 husstande – både fast-
boende og sommerhusejere 
har købt et andelsbevis på 
1.000 kroner, som er butik-
kens startkapital. Det er en 
model, som vi måske også 
kan bruge i Hashøj Nordvest, 
fortæller Troels Brandt. 

Under fælleskaff en ude i 
”Huset” i Stillinge kom der 
også historier frem om hvor 
galt det kan gå i landområder-
ne, hvis det hele lukker ned.

 - Da først skolen, bør-
nehaven og siden købman-
den lukkede, så forsvandt 
byfesten og alt det andet også. 
I dag kender vi ikke de nye 
tilfl yttere, fordi de arbejder 
og handler i de store byer, og 
der er syv – otte kilometer til 
den nærmeste skole, fortæl-
ler Knud Erik og Margrethe 
Jensen, som bor i Alstrup på 
Lolland, og har sommerhus 
på Askø.

Man kan også lære af 
Hejninge/Stillinge lokalråd, 
hvor folk kan skrive sig på, og 
så ringer bestyrelsen til dem 
når der er brug for hjælp til 
enkelte arrangementer. 

Skoleeksempel på at få udviklet det gode liv på landet

Vennelandsbyer hurra!

Der blev både fortalt om Trelleborg, trampet ad Fodsporet, set 
hvad frivilligt arbejde kan udrette på Gerlev Idrætshøjskole og i 
Huset, som Hejninge/Stillinge lokalråd har stået bag, da en fl ok fra 
Askø besøgte to lokalråd i Slagelse Kommune. Her er Troels Brandt 
ved at fortælle om Harald Blåtand og vikingerne på Trelleborg. 


