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kapitel 7: 

opsamling og  
handlemuligheder5

i dette afsluttende kapitel vil vi pege på nogle handlemuligheder, som 
vil kunne bidrage til at forbedre de gymnasiefremmede elevers mulig-
heder for at klare sig i gymnasiet. vi sætter fokus på tre punkter:

at forbedre elevernes muligheder for at forstå, hvad der foregår i  −
gymnasiet, og for at kunne deltage i undervisningen
at forbedre lærernes muligheder for at få indsigt i, hvordan eleverne  −
forstår undervisningen, og hvilke vanskeligheder eleverne møder
at bidrage til at skabe et frugtbart og støttende læringsmiljø. −

Udgangspunktet for vores ideer og anbefalinger er, at det er nødven-
digt at sætte ind flere steder, hvis de gymnasiefremmede elevers fag-
lige og personlige udbytte skal øges. samtidig må flere parter være 
involveret.
 tre parter har direkte adgang til at ændre på elevernes læringsmu-
ligheder i skolen. det er for det første læreren og teamet i klasserne, 
som gennem tilrettelæggelsen af den daglige undervisning kan for-
søge at afhjælpe nogle af de gymnasiefremmede elevers vanskelighe-
der. for det andet er det ledelsen på skolerne, som kan tilvejebringe 
organisatoriske og kulturelle rammer omkring gymnasiehverdagen, 
som vil kunne understøtte lærernes og elevernes arbejde. for det tredje 
er der det politisk-administrative niveau, dvs. minister, politikere og 
embedsmænd, som skal skabe de juridiske, bureaukratiske og økono-
miske rammer for arbejdet. skolernes bestyrelser vil i nogle tilfælde 
kunne bidrage på samme niveau som ledelsen, mens de i andre vil 
fungere på politisk-administrativt niveau.
 det er klart, at eleverne selv også har deres del af ansvaret for, hvor-

5) dette kapitel er en udvidet udgave af handlingsdelen af det formidlingshæfte fra pro-
jektet, som blev bragt som indstik i Gymnasieskolen 1.11.2007 (se Ulriksen m.fl. 2007).
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dan gymnasielivet forløber, men de har ikke nogen formel magt i gym-
nasiet og vil derfor ikke selv kunne iværksætte ændringer. de øvrige tre 
parter kan gennem deres handlinger bidrage til ændringer i gymnasie-
kulturen, som i næste led kan få eleverne til at handle anderledes.
 det er en vigtig pointe, at de grupper, som kan og bør handle i 
forhold til de gymnasiefremmede elever, ikke nødvendigvis også har 
skylden for elevernes problemer. for det første er vi ikke interesserede 
i at placere nogen skyld for elevernes vanskeligheder; vi interesserer 
os for, hvad man kan gøre. for det andet kan det meget vel være, at 
problemer, som opstår som følge af rammer ét sted, også må håndteres 
af aktører på andre niveauer.
 Nogle af vores forslag er formentlig allerede indført på nogle skoler, 
og andre har kørt som forsøg. vores ideer er ikke hidtil usete forslag. 
Men fortællingerne fra 135 elever om deres oplevelser i gymnasiet pe-
ger på, at der er plads til forbedringer, at der er grund til at minde om 
tiltagene og måske tænke i nye baner. de handlingsforslag, vi præ-
senterer i dette kapitel, bygger på mønstre, som har vist sig i de gym-
nasiefremmedes fortællinger. det er imidlertid vigtigt at huske, at de 
gymnasie fremmede elever ikke er en homogen gruppe, og at nogle af 
forslagene vil give bedre mening i forhold til nogle elever end andre.
 vi har valgt ikke at lægge alt for detaljerede forslag frem – både 
fordi indsatserne vil skulle tilpasses de konkrete fag, skoler og elever, 
og fordi vi mener, vi som forskere må have en vis ydmyghed over for 
omsættelsen af vores forskningsresultater til praktisk pædagogik. vi 
kan pege på vanskeligheder og mønstre, og vi kan pege på didaktiske 
overvejelser og pædagogiske prin cipper. Men planlægningen af under-
visning og praksis samt vurderingen af, hvordan forsknings projektets 
resultater bedst integreres i undervisningshverdagen, må overlades til 
lærerne omkring den enkelte klasse.

7.1 elevernes muligheder for at forstå og deltage i 
undervisningen 

en del af eleverne har svært ved at finde ud af, hvad der bliver krævet 
af dem, og ved at gennemskue kriterierne for legitim og kvalificeret 
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deltagelse. et væsentligt handlingspunkt må derfor være at forsøge at 
gøre det gennemskueligt og tilgængeligt for eleverne, hvad undervis-
ningen handler om, og hvordan de kan og skal deltage i den.

At eksplicitere kriterier og begrundelser 
hvis eleverne ikke har en fornemmelse af, hvad der skal til for at klare 
sig godt i de enkelte fag, er det svært for dem at tilrettelægge det fag-
lige arbejde. Nogle elever oplever, at de må gætte sig til, hvad det er, 
læreren vil have, de skal gøre. det giver dem en følelse af magtesløs-
hed. en vigtig opgave er derfor at formidle kriterierne for, hvad der er 
relevant indhold.

Begrundelser
et væsentligt element er at give begrundelser for indholdet: hvorfor 
skal man overhovedet lære det her? Jensen m.fl. (1998) skelner mellem 
henholdsvis objektive (’system’) begrundelser og subjektive (’individ’) 
begrundelser, og mellem globale og lokale begrundelser (se tabel 6).

Aktørniveau

 
Rækkevidde

objektive (’system’)  
begrundelser

subjektive (’individ’)  
begrundelser

globale  
begrundelser

de objektive begrundelser for, 
at der overhovedet findes stu-
dier, som omfatter matematik 
og fysik (1)

de subjektive begrundelser for 
overhovedet at involvere sig i 
studier, som omfatter matematik 
og fysik (2)

lokale  
begrundelser

de objektive begrundelser for 
det specifikke design, organi-
sering og implementering af 
specifikke uddannelser (3) 

de subjektive begrundelser for 
at involvere sig i bestemte aspek-
ter og aktiviteter i en uddannelse 
på bestemte måder (4)

(tabel 6: Begrundelsesmatrix for uddannelser med matematik eller fysik. (efter Jensen 
m.fl. 1998, s. 10))

pointen er, at der er forskellige typer af begrundelser i spil, og at de 
ikke nødvendigvis er sammenfaldende. de objektive globale begrun-
delser (1) i forhold til gymnasieundervisningen kan både anskues for 
uddannelsen som helhed (hvorfor er der overhovedet gymnasiale ud-
dannelser, og hvorfor findes de enkelte gymnasieuddannelser?) og for 
uddannelsens elementer (hvorfor skal man lære erhvervsret, kemi el-
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ler almen studieforberedelse?). disse begrundelser er centrale i de di-
daktiske overvejelser, og elementer af begrundelserne formuleres i be-
kendtgørelser og læreplaner, og ligger implicit i regler og lærebøger.
 derimod er det ikke sikkert, elevernes subjektive begrundelser (2) 
for at involvere sig i undervis ning en er de samme. de objektive be-
grundelser for uddannelsen vægter det studieforberedende og det al-
mendannende, men man kan ikke antage, at eleverne er interesserede i 
indholdet med henblik på at opnå en almen dannelse, eller at de har et 
videre uddannelsesperspektiv. eleverne giver for skel lige begrundel-
ser for at gå i gymnasiet (se afsnit 6.1). Nogle elevers interesser retter 
sig entydigt mod livet efter gymnasiet. det gælder dem, som har et 
bestemt uddannelsesønske, og som ser gymnasiet som noget, der skal 
overstås på vejen. Nogle af hf-eleverne fortalte, at de havde valgt hf, 
fordi der ikke var nogen grund til at bruge tre år, hvis man kunne nø-
jes med to. andre har ikke nødvendigvis en videre boglig uddannelse 
som perspektiv, hvilket overgangsfrekvenserne fra ikke mindst hhx til 
de videregående uddannelse (se afsnit 1.4) peger på.
 tilsvarende kan de objektive begrundelser for indholdet i fagene 
adskille sig fra elevernes subjektive begrundelser for at interessere sig 
for dem. en gruppe drenge fra htx var f.eks. overraskede over, at sam-
fundsfag især handlede om at huske en række fakta frem for at disku-
tere.
 på det lokale niveau handler begrundelser bl.a. om, hvorfor man 
skal arbejde med netop dette indhold i et bestemt fag (hvorfor skal 
man læse folkeviser? hvorfor skal man overhovedet analysere tek-
ster?), men også hvorfor man arbejder med stoffet på bestemte måder 
(3). her kan eleverne involvere sig i indholdet eller i formerne af andre 
årsager end de officielle, ’system’-begrundelser, hvilket htx-eleverne, 
som mente, samfundsfag måtte bestå i at diskutere samfundsforhold 
(4), og i stedet mødte krav om at kunne gengive partiernes politikker 
(3), er et eksempel på.
 Når lærerne skal give begrundelser for indholdet i uddannelsen 
og de enkelte undervisningsforløb, kan de derfor ikke alene bygge på 
de objektive begrundelser, men må også overveje, hvilke subjek tive 
begrundelser de forskellige elever har; og at der meget vel kan være 
forskellige begrundelser til stede i klassen. det taler for, at læreren ind-
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drager eleverne i forsøg på at finde begrundelser, og at hun/han sø-
ger at tydeliggøre de forskellige begrundelser, men også at udfordre 
elevernes begrundelser. det vigtige er her, at lærerens udfordring af 
elevernes begrundelser tager afsæt i elevernes subjektive forståelse, og 
det kan denne undersøgelse bl.a. hjælpe til at kunne gøre.
 Begrundelserne kan både bestå i, at læreren ved begyndelsen af un-
dervisningsforløb forklarer, hvorfor klassen skal til at arbejde med et 
givent indhold, f.eks. ved at henvise til, hvad det kan bruges til uden 
for skolen eller senere i gymnasie- eller uddannelsesforløbet. det kan 
også være ved at lægge det ind som en øvelse undervejs eller i slut-
ningen, at eleverne skal forsøge at pege på, hvilken begrundelse de 
kan give for indholdet efter at have været igennem det. det kan også 
fungere som begrundelse, hvis eleverne oplever indholdet som fasci-
nerende eller relevant i sig selv – enten fordi det rammer direkte ind 
i deres nysgerrighed, eller fordi læreren gennem sin egen interesse og 
fascination kan smitte dem. hvis man skal ramme elevernes fascina-
tion, kræver det ofte en lydhørhed i elevernes forudsætninger og mo-
tiver, en lydhørhed over for elevernes reaktioner og en bevidsthed om, 
at alle elever sjældent fanges ind af samme emne.
 et væsentligt punkt er altså at eksplicitere målet med den konkrete 
opgave, dvs. hvad meningen er med arbejdet, og f.eks. hvordan sam-
menhængen er med andre fag. for nogle elever er det vigtigt, at de 
oplever en progression i deres arbejde. hvis eleverne får at vide, hvad 
opgaven skal bidrage med i uddannelsesforløbet, kan de muligvis let-
tere vurdere, hvad der er relevant.
 elevernes oplevelse af, at de kan finde en konkret anvendelse for 
det, de arbejder med i gymnasiet, har stor betydning for deres lyst til 
skolearbejdet og for deres læring. for de fleste elever gælder det om at 
kunne forbinde arbejdet med noget af den virkelighed, de møder uden 
for gymnasiet, eller at have en fornemmelse af, at det forbereder dem 
til ’livet’ efter gymnasiet, ikke mindst i et fremtidigt arbejde eller på 
en videregående uddannelse. for de elever, som ikke forventer at fort-
sætte på en videregående uddannelse, bliver den umiddelbare anven-
delighed vigtigere, med mindre de kan se en sammenhæng til andre 
nuværende eller kommende aktiviteter. klasser, hvor mange elever er 
i tvivl, om de vil fortsætte ad den boglige vej, vil derfor ofte have brug 
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for andre mål og begrundel ser, end hvis eleverne generelt sigter mod 
en videregående uddannelse.
 det er en væsentlig pointe, at problemer med at forklare indholdet 
for eleverne ikke nødvendigvis skyldes uformåenhed – hverken hos 
lærer eller elever. problemet kan være, hvorvidt indholdet i de enkelte 
fag overhovedet er relevant, og ud fra hvilket synspunkt. Måske er læ-
reren sat på en umulig opgave, fordi det indhold, som er fastsat andre 
steder, meget vanskeligt kan gøres meningsfuldt for eleverne.

Kriterier
det er også vigtigt, at eleverne får at vide, hvad de bedømmes efter: 
hvad kigger læreren efter? hvad er rigtigt og forkert, eller mere eller 
mindre rigtigt? det er en vanskelig opgave, fordi mange kriterier ikke 
altid kan formuleres direkte: ’godt sprog’ kan ikke altid beskrives al-
ment. Man er nødt til at være konkret og eksemplarisk.
 et redskab kan være, sammen med eleverne, at se på eksempler på 
den gode opgave, det gode sprog, både som introduktion, og når ele-
verne spørger. samtidig er det nødvendigt at forklare, hvad der gør en 
opgave god, og hvorfor sproget er godt, og det gøres ofte nemmere ud 
fra konkrete eksempler. ofte vil denne indkredsning af kriterier fun-
gere bedst i mindre grupper, hvor eleverne har mulighed for sammen 
med læreren at diskutere eksemplet, måske selv at give bud på vurde-
ringer og at kunne spørge. Undervisning af mindre grupper af elever, 
tutorsamtaler eller arbejde med, at eleverne bedømmer hinandens ar-
bejder, er andre muligheder.
 Når det gælder elevernes deltagelse i klassesamtalen og vurderin-
gen af deres mundtlige bidrag til undervisningen, kan det være van-
skeligt at give præcis feedback til eleven, fordi det skal komme spon-
tant, og det skal passes sammen med samtalens videre forløb. Nogle 
elever fremhæver lærere, som kan bruge elevernes bidrag, også selv 
om de ikke er helt rigtige. det virker motiverende for eleverne, og 
hvis læreren i sin brug af elevernes indlæg forsøger både at pege på, 
hvor eleverne har ret, og hvor der ligger nogle fejl eller misforståel-
ser, kan eleverne bruge den tilbagemelding i det videre arbejde. også 
her er det vigtigt, at læreren tænker på, hvordan elevernes indlæg 
kan være eksempler på forskellige forståelser, såvel rigtige som for-
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kerte, som kan bruges til at pege på de kriterier, vurderingen foregår 
efter.
 for en del af eleverne er det også vanskeligt at afkode, hvordan 
de skal deltage: er det vigtigt at sige meget, uanset om det er rigtigt? 
er det vigtigt at sige noget rigtigt og så tie stille, hvis man er i tvivl? 
hvilke diskussioner er ligegyldig trasken rundt i det samme, og hvilke 
udtrykker en forståelse af, hvad der gælder som fagligt vigtigt i det 
givne fag – og hvilke forskelle er der mellem fagene? eleverne bruger 
megen energi på at forsøge at indkredse de forskellige krav og kriterier 
i de forskellige fag, og gør det med forskelligt held, hvilket betyder, at 
de nogle gange er mystificerede over, hvorfor karaktererne falder, som 
de gør.
 det er derfor vigtigt at tematisere kriterier for bedømmelse og del-
tagelse. det kan eksempelvis ske i undervisningsforløb i begyndelsen 
af gymnasieforløbet, som sigter mod at lære eleverne at være gym-
nasieelever. sådanne forløb findes muligvis i et vist omfang allerede. 
Men det er vigtigt, at det ikke alene er noget, man arbejder med i be-
gyndelsen af gymnasieforløbet. der er brug for at tage det op flere 
gange. samtidig er det mindst lige så vigtigt, at de enkelte faglærere er 
opmærksomme på det i den daglige undervisning, fordi der er forskel-
lige faglige normer og kulturer i de forskellige fag, som eleverne skal 
lære at kende. en forståelse af kriterierne kan derfor ikke alene opnås 
gennem afgrænsede forløb, men må også integreres som en del af både 
enkeltfaglige og tværfaglige forløb.

Fokus på den konstruktive feedback
eleverne savner konstruktiv feedback på deres opgaver, og de oplever, 
det svært at bruge en karakter eller mange røde streger konstruktivt 
i arbejdet med de efterfølgende opgaver i faget. karakteren fungerer 
som en bedømmelse, som placerer eleven et bestemt sted i en rangor-
den – absolut i forhold til karakterskalaen (hvor man bedømmer ele-
ven efter, hvor meget hun kan og ikke kan i forhold til de formulerede 
uddannelsesmål), og relativt i forhold til de øvrige elever i klassen. i en 
del opgavetyper vil der være en skriftlig kommentar, som kan være fra 
’fint’ til en længere tekst, som begrunder karakteren. disse kommenta-
rer kan i visse tilfælde bruges af eleverne videre frem, men nogle af de 
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interviewede elever oplevede, at kommentaren ikke bidrog med noget 
konstruktivt: det nytter ikke at få at vide, at man har problemer med 
grammatikken, hvis man godt ved det, og der i øvrigt ikke står, hvad 
man skal gøre ved det.
 hertil kommer, at det ikke er sikkert, eleverne forstår de kommen-
tarer, læreren skriver til opgaven. en australsk undersøgelse på en vi-
deregående uddannelse peger på, at omkring halvdelen af en gruppe 
studerende fra politik og historie forstår noget andet, end læreren me-
ner, når de får kommen taren “Mindre referat, mere analyse”. hvad 
der eksempelvis ligger i ’en analyse’ er ikke entydigt klart for de stu-
derende (chanock 2000).
 Når det gælder feedback, er det nyttigt at skelne mellem summativ 
og formativ evaluering. den summative evaluering er en evaluering, 
som kigger bagud for at evaluere, hvor langt eleven er nået, hvor me-
get hun har lært og forstået, og hvad hun ikke kan. den formative 
evaluering kigger fremad. den har fokus på, hvad eleven skal gøre 
for at udvikle sig videre, hvor hun skal prioritere sin indsats, og hvor 
hendes forståelse er fin og tilfredsstillende. den australske universi-
tetspædagog John Biggs (1999) sammenligner med en restaurant: Når 
kokken smager på sovsen er det formativ evaluering (om der skal 
krydres mere, tilføres noget osv.), mens det er summativ evaluering, 
når gæsten smager (smager det godt?). den formative evaluering er 
under proces med fokus på forbedring, den summative er evaluering 
af et resultat.
 eleverne savner formativ evaluering. det er ikke altid sådan, de 
siger det, men hvis de skal have indblik i kriterier, og hvad de ikke har 
forstået, så er den summative evaluering ikke meget værd. alligevel 
fylder den summative evaluering meget hos både lærere og elever – 
ikke mindst pga. karaktersystemet. de sidste år i folkeskolen og ikke 
mindst gymnasiet har vænnet eleverne til, at den valuta, anerkendelse, 
ros og bedømmelse kommer i, er talkarakterer.
 Ud fra et læringsmæssigt synspunkt skal evaluering af elevernes 
arbejde imidlertid først og fremmest have fokus på det formative, 
så den giver eleverne indsigt i, hvad de har gjort rigtigt, og hvor de 
skal lægge en faglig indsats. her er kommentarer nødvendige – enten 
skriftlige eller mundtlige. den mundtlige form giver eleven mulighed 
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for at spørge ind til kommentarerne og læreren for at høre, om eleven 
forstår kommentarerne og bedømmelsen.
 det er en mere tidskrævende form end at give en karakter, og med 
mindre rettearbejdet tildeles mere tid, vil det betyde, at der skal ret-
tes færre opgaver, og at opgaverne bliver rettet med fokus på enkelte 
punkter, mens andre punkter kommenteres på andre tidspunkter, eller 
der kan arbejdes med forskellige bedømmelsesformer, f.eks. at elever-
ne evaluerer hinandens arbejde (peer-evaluering). den formative eva-
luering kan også betragtes som undervisning på lige fod med anden 
undervisning. procesorienterede skriveforløb er eksempler på under-
visningsforløb, hvor det skriftlige arbejde og den formative evaluering 
integreres i det, som traditionelt opfattes som undervisning.
 karaktergivning skal ikke afskaffes, men lærerne må gøre det klart, 
hvornår evaluering en er summativ, og hvornår den er formativ, og for-
klare eleverne forskellen. elevernes vanskeligheder med at gennem-
skue kriterierne tyder på, at den formative evaluering må udvikles, 
så der er mere af den, og så den også giver eleverne en forståelse af 
kriterierne.

Fokus på undervisningsfagligheden 
som gymnasielærer har man en dyb faglig indsigt i sine fag, en fag-
faglighed. for at hjælpe elev erne til at forstå indholdet i fagene, er det 
vigtigt at sætte fokus på det, den amerikanske uddannelsesforsker lee 
shulman kalder undervisningsfaglighed (’pedagogic content know-
ledge’), som vi præsenterede i kapitel 4 (se også krogh & andersen 
2008), og som nok er knyttet til faget, men ikke alene knytter sig til en 
faglig viden, men til en viden om faget i en undervisnings- og lærings-
sammenhæng.
 Undervisningsfagligheden omfatter bl.a. de mest hensigtsmæs-
sige måder at præsentere begreber, sammenhænge og andet undervis-
ningsindhold på. det vil sige analogier, metaforer, eksempler, demon-
strationer osv., som kan støtte elevernes forståelse og gøre indholdet 
tilgængeligt for dem. læreren må besidde et helt arsenal, “fordi der 
ikke findes én mest effektiv måde at præsentere det på” (shulman 
1986, s. 9). Men undervisningsfagligheden omfatter også en viden om 
de forskellige forståelser og forforståelser, som elever med forskellige 
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aldre og baggrunde har. det er med andre ord både en vifte af måder at 
forklare på, og en viden om og forståelse af deltagernes forudgående 
viden og forståelse.
 Undervisningsfagligheden må udvikles og erfares i forhold til de 
enkelte fag og de forskellige elever (f.eks. om det er elever på en sprog-
lig eller en matematisk præget studieretning, som skal have det forkla-
ret), og er knyttet til planlægningen af undervisningen: valg af tekster, 
eksempler, opgaver, øvelser osv. arbejdet med at udvikle lageret af 
eksempler, illustrationer, forklaringer og andre virkemidler kan med 
fordel gøres i samarbejde med lærere i samme faggruppe, både inden 
for skolen og på tværs af skoler. det kan ske gennem erfaringsopsam-
linger inden for faggrupperne eller gennem egentlige udviklingsarbej-
der, hvor lærerne inden for et fag sætter sig for at udvikle og afprøve 
bestemte måder at forklare og demonstrere på i forhold til bestemte 
elevgrupper samt at kunne differentiere mellem dem.

Valg af undervisningsformer 
tilrettelæggelsen af undervisningen må lægge vægt på variation i un-
dervisningsformerne. variationen i undervisningen har flere formål. 
Mange elever oplever det dræbende, hvis undervisningen er helt ens 
fra gang til gang – hvis de på forhånd helt nøjagtigt ved, at der først 
er en kort opsamling fra sidst, herefter gennemgås lektier, så øvelser 
og endelig kort introduktion til næste emne. variation betyder ikke, at 
alt skal forandres fra gang til gang (en vis form for genkendelighed er 
nemlig også vigtig for at lære, hvordan man skal deltage i de enkelte 
former). Men det betyder, der skal være en vis forskellighed i under-
visningens tilrettelæggelse set over en tidsperiode.
 som det andet åbner variation for forskellige elevers forskellige må-
der at lære på og giver forskellige muligheder for at deltage i undervis-
ningen. Nogle af de gymnasiefremmede elever har brug for hjælp til 
at afkode, hvad det er vigtigt at hæfte sig ved i undervisningen, og er 
derfor glade for lærere, som noterer på tavlen og sørger for fælles op-
samlinger. andre elever har brug for at sidde og arbejde selvstændigt 
med stoffet, eventuelt i form af praktiske øvelser.
 forskellige undervisningsformer giver også eleverne forskellige 
muligheder for at deltage og fordeler elevernes taletid i undervisnin-
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gen forskelligt. flere elever fortæller, at en god time er, når de har sagt 
noget i en time og føler sig anerkendt. det er vigtigt for dem at deltage 
i undervisningen, ellers bliver det for kedeligt, og så kunne de lige så 
godt lade være med at komme i skole. eleverne har forskellige præfe-
rencer, når det gælder deltagelse: Nogle taler meget og spontant, mens 
andre holder sig tilbage og måske synes, andre snakker for meget. 
variationen skal derfor ikke alene være mellem klasseundervisning 
og andre former, men også mellem forskellige måder at strukturere 
sam talen i klasserummet på (fri dialog, fremlæggelser, strukturering af 
dialogen, så taletid fordeles osv.), således at der gives rum for, at også 
de stille og usikre elever får taletid.
 Man kan også inddrage former, hvor eleverne selv arbejder med 
stoffet, og gerne på en måde, som har en konkret, eventuelt praktisk, 
dimension, der overskrider den rent akademiske talen og skriven om 
indholdet. det kan være projektlignende opgaver med et konkret pro-
duktmål, ekskursioner eller andre opgavetyper, som viser indholdet i 
sammenhænge, der virker meningsfulde for eleverne.
 spørgsmålet om variation af undervisningsformer er også et ek-
sempel på, at læreren skal rette en opmærksomhed mod, hvordan 
skolehverdagens helhed ser ud for eleven, og ikke kun mod lærerens 
eget fag. hvis lærerne ikke koordinerer (eller i det mindste kommuni-
kerer om) form og indhold i deres undervisning, er der en risiko for, 
at eleverne oplever, at deres lærere parallelt veksler mellem forskel-
lige former (f.eks. hvornår der er større opgaver, eller hvornår man 
ser film). det betyder, at den variation, som er meningsfuld inden for 
det enkelte fag, kommer til at indgå i en serie af monoton det-samme-
undervisning, set fra elevernes perspektiv.

Planlægning og prioritering af elevernes lektie- og skolearbejde
flere elever fortæller, at de er stressede over lange skoledage og mange 
lektier, og at de har måttet fravælge fritidsaktiviteter, arbejde, venner 
og familie i hverdagen og store dele af weekenderne for at få tiden til at 
slå til. de fleste prioriterer at lave afleveringsopgaverne, men stort set 
ingen laver alle lektier. og samtidig fortæller eleverne, at de deltager 
mere aktivt i timen, når de er forberedt, og at undervisningen bliver 
sjovere. det taler i sig selv for, at elevernes muligheder for at forbe-
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rede sig til timerne fortjener opmærksomhed. Men det gælder også 
det forhold, at det centrale didaktiske valg og fravalg af indhold bliver 
flyttet fra læreren til eleven, når det er eleven, som prioriterer mellem 
lektierne, i stedet for at være læreren, som på baggrund af en samlet 
vurdering af arbejdsmængden vælger, hvad der er vigtigt, eleverne ar-
bejder med, og hvad de kan springe over.
 der er brug for, at lærerne omkring en klasse diskuterer, hvor 
mange lektier det er rimeligt og meningsfuldt at give eleverne for. Én 
blandt flere grunde til, at eleverne ikke får lavet lektierne kan være, at 
skolen forudsætter en længere arbejdsuge, end man normalt ville kræ-
ve af voksne. set over alle fagene: hvor meget tid forventer lærerne, 
at eleverne skal bruge på lektier, og er det overslag i forhold til dette 
tidsforbrug baseret på de dygtigste, de dårligste eller mellemgruppen 
af elever?
 problemet er imidlertid ikke alene mængden af lektier og koordi-
neringen af dem. der er også brug for en tydeliggørelse af formålet 
med lektien, og hvordan den kommer til at indgå i undervisningen. i 
hvilken grad kommer eleverne til konkret at ’bruge’ eller arbejde vi-
dere med lektien i undervis ning en? og hvordan? er lektiens formål at 
oparbejde rutine (gentage noget, man har arbejdet med, men som ikke 
rigtigt bruges), eller er det at give et fælles grundlag for undervisnin-
gen? Man kan også sige: er der tale om forberedelse eller ej? Bruges 
lektien som udgangs punkt for det videre arbejde og diskussionerne i 
klassen, eller er den supplerende læsning?
 det peger hen på en anden støtte, nemlig at læreren forklarer ele-
verne, hvordan de skal arbejde med den enkelte lektie. det vil sige en 
slags brugsanvisning til forberedelsen: skal det læses grundigt, skal 
det skimmes igennem, skal man bare se på figurerne, osv. det vil kun-
ne hjælpe eleven i prioriteringen og i, hvordan lektien skal læses.
 et andet spørgsmål i tilknytning til lektielæsning er, om undervis-
ningen skal søge at give plads til de elever, som ikke har forberedt sig: 
skal uforberedte elever kunne deltage, eller forudsætter deltagel sen, 
at eleven er forberedt? det gives der ikke noget entydigt svar på, og 
de workshopper, vi gennem førte med lærerne, viste forskellige opfat-
telser. en stram forvaltning, hvor uforberedte elever må indstille sig 
på ikke at kunne deltage, vil på den ene side kunne fungere som den 
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tydelige ramme og tilskyndelse, som nogle af eleverne efterlyser. på 
den anden side er det ikke ligeligt fordelt, hvor let det er for eleverne at 
nå at lave lektierne, og dermed kan den stramme forvaltning betyde, at 
de i for vejen svage elever, stilles ringere. det bedste ville derfor være, 
at det lykkedes teamet at balancere hjemmearbejdet (både afleveringer 
og læselektier), så de er mulige at nå at lave (også selv om man har et 
liv ved siden af), og samtidig gøre det så tydeligt for eleverne, at de 
mister noget, de gerne vil være med til, hvis de ikke forbereder sig.

Førfagligt sprog og parallelsprog 
som nævnt viser afstanden mellem gymnasiesproget og elevernes 
hverdagssprog sig som problemer med det førfaglige sprog. det gør 
det vanskeligere for eleverne at forstå det faglige indhold i skolen og 
at kunne spørge til det, de ikke forstår. da det førfaglige sprog hæn-
ger sammen med ’gymnasie   sproget’ som kulturelt sprog, bør det ikke 
tænkes som en forudsætning for at kunne lære det faglige, men snarere 
som en del af det faglige indhold. elevernes sproglige udvikling er en 
del af lærings målet i gymnasiet, og sproget er i alle fag i større eller 
mindre grad et bedømmelses element i sig selv. samtidig er der en ri-
siko for, at eleverne oplever det som et angreb på deres hverdagssprog, 
og at de føler, de mister det sprog, de oprindeligt har lært i hjemmet, 
og dermed i en vis forstand deres sproglige rødder.
 Nogle steder anvender man allerede undervisningsforløb, som ar-
bejder med elevernes opmærksomhed på forskellige sproglige registre, 
koder og sociolekter. disse forløb udgør et godt udgangspunkt, og her 
kunne gymnasiet inddrages som en særlig sprogkultur og måske give 
eleverne en forståelse af, at deres sprog ikke er forkert, men at det er et 
andet sprog, der bruges i gymnasiet og i de forskellige fag.
 den type forløb kan dog ikke stå alene. de enkelte faglærere må be-
vidst bevæge sig mellem et abstrakt, akademisk sprog og et mere hver-
dagspræget, konkret sprog. samtidig må de have en opmærksomhed 
på ikke alene elevernes faglige, men også deres før-faglige forståelse. 
det er altså en indsats, som skal foregå gennem hele gymnasie forløbet 
og ikke kun i sprogfagene eller almen sprogforståelse.
 det kan være vanskeligt at sige helt tydeligt, hvilke ord og vendin-
ger eleverne ikke kender, og som er en del af det førfaglige sprog. det 
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kan derfor være relevant nogle gange at gennemføre et par øvelser 
med klassen. den ene kunne bestå i at give dem en fagtekst på en side 
og bede dem markere de ord, de er i tvivl om, og aflevere anonymt, 
så eleverne ikke frygter, at det trækker ned i deres karakterer at vise, 
hvilke ord de reelt er i tvivl om, frem for at give indtryk af, at de har 
mere styr på begreberne, end det reelt er tilfældet. den anden (som 
kunne knytte an til denne øvelse) kunne så være at bede eleverne give 
ordforklaringer på de ord, som er blevet markeret som vanskelige. det 
vil formentlig fremgå, at nogle ord har (nogle af) eleverne en fornem-
melse, men ikke en helt præcis forståelse af, mens andre ord er helt 
ukendte (jf. gimbel 1995). denne sidste øvelse kan eventuelt også gø-
res anonym.

7.2 lærernes mulighed for at forstå, hvad der 
foregår 

elevinterviewene giver indtryk af, at lærerne ofte ikke er klar over 
elevernes vanskeligheder med at forstå, hvad der foregår i skolen. 
Nogle elever forsøger at skjule problemerne, men også de høje klasse-
kvotienter og de anvendte undervisningsformer kan gøre det svært for 
læreren at opdage elever nes vanskeligheder. flere elever fortæller, at 
de ikke kan kommentere eller diskutere undervis ning en med lærerne. 
læreren får derfor ikke den relevante viden om elevernes oplevelse af 
under vis ningen og hører ikke deres ideer til udvikling, men risikerer 
derimod, at eleverne reagerer med irritation, passivitet eller forstyr-
relse. et vigtigt indsatsområde er derfor, at lærerne søger mere viden 
om, hvordan eleverne forstår undervisningen, hvad de ikke forstår el-
ler misforstår, og hvad der med fordel kunne udvikles.

Indblik gennem undervisningsevaluering 
evalueringen af undervisningen må sigte mod en udvikling af 
undervis ningen, så den støtter elev ernes læring bedst muligt. evalu-
eringen skal kunne bruges af læreren, teamet og eleverne. lærer teamet 
kan danne ramme om refleksioner over evalueringerne og diskussion 
af mulige udviklings punkter. samtidig må der være en åbenhed over 
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for, at evalueringerne kan betyde, at nogle lærere må tage deres hidti-
dige undervisningspraksis op til overvejelse og refleksion. ikke al un-
dervisning fungerer hensigtsmæssigt for de elever, vi har i fokus her.
 eleverne bør have en central rolle i evalueringen af undervisningen, 
men evaluering er også noget, der skal læres (af både lærere og elever), 
f.eks. at kritik skal være konstruktiv og ikke person ligt rettet. derfor 
må der arbejdes bevidst og konsekvent med evaluering fra start til 
slut, og på tværs af fagene. der vil skulle udvikles evalueringsformer, 
som siger noget om undervisningsformernes betydning for elevernes 
faglige udbytte, frem for alene at være tilfredsheds tilkende givelser.
 Undervisningsevalueringen vil give grundlag for udvikling af un-
dervisningen samt en større viden om eleverne og deres udbytte af for-
skellige læringsformer, og endelig vil den kunne bidrage til en dialog 
mellem elever og lærere om undervisningen og klassen.
den type undervisningsevaluering fungerer kun, hvis den ikke ople-
ves som (eller er) truende eller som en ydre påført kontrol. der må 
skelnes mellem de evalueringer, som har et pædagogisk sigte, og de 
evalueringer, som har en målgruppe uden for undervisningen, og som 
gennemføres for offentlig heden, systemevalueringer osv. disse evalu-
eringer til ekstern brug må foregå adskilt fra (eller erstattes af) de pæ-
dagogisk orienterede evalueringer.

Indblik gennem undervisningsformer 
Undervisningsformer, hvor eleverne arbejder i mindre hold eller grup-
per, vil kunne give læreren mulighed for at følge deres arbejde med det 
faglige indhold og for at tale med dem undervejs. dette vil både give 
eleverne bedre muligheder for at spørge og give læreren adgang til 
elevernes forståelse af undervisningens form og indhold. tilsvarende 
vil undervisnings former, hvor flere lærere er til stede samtidigt, kunne 
give indsigt i elevernes måde at indgå i undervisningen på.
 Undervisning med flere lærere vil også kunne give en opmærk-
somhed på, hvad man som lærer ser og reagerer på hos eleverne eller 
grupper af elever, og hvad man ikke ser i undervisningssituationen. 
’gæstelæreren’ vil kunne have opmærksomheden på elevernes og læ-
rerens handlen, fordi selve afviklingen af lektionen ligger hos den an-
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den lærer. det kan også gennemføres som egentlig kollega vejledning 
og indgå som en del af teamarbejdet.

7.3 Medansvar for det sociale klima i klassen som 
læringsmiljø 

interviewene viser, at læringsmiljøet er af stor betydning for elevernes 
faglige og personlige udbytte. et frugtbart læringsmiljø forudsætter, 
ifølge de gymnasiefremmede elever, tre vigtige elementer: et godt og 
trygt arbejdsklima (socialt rummeligt fællesskab og gensidig respekt), 
en oplevelse af et formål med skolearbejdet (anvendelse og/eller pro-
gression) samt en fornemmelse af udvikling.
 som nævnt konkluderer en gruppe elever i et interview, at skolen 
ikke rigtig kan gøre noget ved de konflikter, de har i klassen. de er 
ikke afvisende over for, at skolen skulle gøre noget, men de kan ikke 
se hvad. det område, hvor skolerne først og fremmest synes at gøre 
noget for det sociale liv i klassen, er i introduktionsture i forbindelse 
med, at eleverne begynder i 1. g. det er tilsyneladende noget, mange, 
hvis ikke de fleste, skoler laver. eleverne har forskellige oplevelser af 
turene. Nogle fortæller, de ikke ville undvære dem, mens andre ikke 
synes, det gjorde den store forskel.
 indtrykket er, at skolerne sætter ressourcer og tid af til, at eleverne 
skal lære hinanden at kende ved begyndelsen af gymnasieforløbet. 
derimod fortæller eleverne ikke om tilsvarende aktiviteter i forbindelse 
med de ændringer i klassesammensætningen, som i større eller mindre 
omfang finder sted i forbindelse med den endelige etablering af studie-
retningerne, og som kan opfattes som en ny skolestart. arbejdet med 
klassens sociale liv som læringsmiljø skal imidlertid ikke være begræn-
set til begyndelsen af første år, men foregå igennem hele forløbet.
 det sociale miljø i klassen skal være et fælles ansvar for elever, læ-
rere og ledelse, fordi sociale rela tioner hurtigt bliver til faglige rela-
tioner og omvendt. interviewene tyder på, at klasser, som socialt fun-
gerer godt, også er gode til at hjælpe hinanden, når de sidder med et 
konkret problem eller en konkret opgave, og der alligevel er opstået et 
hul i deres ellers skemalagte hverdag (’hultimer’, transport ventetider, 
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på nettet). flere fortæller, at de hjælper hinanden og er i dialog om 
opgaverne via msn på internettet. i interviewene med eleverne blev 
det tydeligt, at klassekammeraterne er de vigtigste lektiehjælpere, og 
at de elektroniske medier udgjorde en vigtig selvorganiseret virtuel 
lektiecafé. de gymnasiefremmede elever har også adgang til hjælp fra 
kammerater, men som vi argumenterede for i kapitel 5, er der en sand-
synlighed for, at de kammerater, man går sammen med, har en social 
baggrund, som ligner ens egen. på den måde kan der også være en 
skævhed med hensyn til, hvilke klassekammerater man har adgang 
til, når denne uofficielle lektiecafé organiseres af eleverne selv. det vil 
muligvis kunne afhjælpes, hvis der fra skolens side tænkes i at orga-
nisere denne form for lektiehjælp eller studiegrupper. Mens få elever 
bruger lektiecafeerne på skolerne, kan hjælpen tænkes i nye rammer, 
som i højere grad understøtter brugen af gensidig lektiehjælp og/eller 
hjælp fra ældre elever.
 et væsentligt element i forhold til de sociale og faglige fællesskaber 
er sammensætningen af grupper til gruppearbejder. her vil det være et 
bidrag, hvis eleverne arbejder i varierende grupper, og hvis der veks-
les mellem grupper sammensat af læreren og grupper valgt af eleverne 
selv. flere af eleverne efterspørger en sådan vekslen (om gruppedan-
nelse i projektarbejde, se også Ulriksen & holmegaard 2008). varie-
rende grupper giver mulighed for at danne nye relationer og udvide 
elev ernes kendskab til hinanden. venskaber må gerne styrkes, men de 
må ikke lukke sig om sig selv.
 i nogle af klasserne hørte vi om konflikter eller kold luft mellem 
forskellige grupper i klassen. lærerne omkring en klasse må have til 
opgave at forebygge og håndtere konflikter i klassen, men de vil også 
have brug for efteruddannelse og kollegial erfaringsudveksling for at 
blive klædt på til opgaven, og for at eleverne udvikler værktøjer til 
at forebygge og løse eventuelle konflikter. skolens studievej ledere vil 
kunne inddrages i dette arbejde.
 et sidste – men ikke mindre væsentligt – punkt er at undgå, at pro-
blemer bliver individualiseret. problemerne bør i udgangspunktet 
ses som problemer, der er opstået og skal løses kollektivt som følge 
af klassens sociale mønstre. opstilling af klassens regler for samvær i 
undervisningen og fælles håndhævelse af reglerne er måder, hvorpå 
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det gøres legitimt for eleverne at irettesætte hinanden, når de spiller 
på computere, snakker privat, benytter mobiltelefon eller anden form 
for forstyrrelser/afkobling fra undervis ningen. også læreren bør være 
med til at håndhæve klassens regler.

7.4 gymnasiefremmede, gymnasiekendte og 
skoleformer: fællestræk og forskelle 

i de foregående afsnit har vi peget på nogle forskellige handlemulighe-
der og indsatsområder, som ville kunne støtte de gymnasiefremmede 
elever i at gennemføre gymnasiet med et godt fagligt resultat. Men er 
det alene de gymnasiefremmede, som vil have glæde af disse forslag? 

De gymnasiefremmede og de gymnasiekendte 
spørgsmålet knytter sig til et andet punkt, nemlig om de vanskelig-
heder, de gymnasiefremmede elever har fortalt om, alene opleves af 
gymnasiefremmede. er vanskelighederne knyttet til elevernes sociale 
baggrund, eller er de knyttet til det at gå i gymnasiet i almindelighed? 
i udvælgelsen af interviewpersoner prioriterede vi en større gruppe af 
gymnasiefremmede frem for også at have en ’kontrolgruppe’ af gym-
nasiekendte. dermed fravalgte vi muligheden for at sammenligne de 
to gruppers oplevelser til fordel for at få en bredere vifte af erfaringer 
og fortællinger fra gruppen af gymnasiefremmede, selv om vi inddrog 
et par gymnasiekendte elever som kontrasthistorier.
 diskussionen om, hvad der er særligt for de gymnasiefremmede, 
og hvad der gælder for gymnasieelever generelt, er for så vidt ikke 
videre relevant. Bogens fokus er på de gymnasiefremmedes oplevelser 
med gymnasiet, og vores interesse har derfor været at pejle os ind på 
de vanskeligheder, de har, og pege på initiativer til at støtte dem. om 
det så også hjælper andre, er mindre afgørende i vores perspektiv.
 samtidig taler meget for, at flere af de indsatsområder, vi har pe-
get på, også vil komme de gymnasiekendte til gode, og at en del af 
de erfaringer, de gymnasiefremmede fortæller om, deles af de gym-
nasiekendte – både fordi det er erfaringer, som knytter sig til mere al-
mene vanskeligheder, og fordi de gymnasiekendte også er en bredt 
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sammensat gruppe. elever, hvis forældre har en gymnasie uddannelse, 
men ikke har taget en akademisk uddannelse, vil alt andet lige være 
længere fra gymnasiekulturen end akademikerbørn.
 der er f.eks. grund til at tro, at de fleste elever kæmper med at af-
kode kriterier og krav i gymnasiet ved overgangen fra folkeskolen. 
indhold, undervisningsform og lærerstil adskiller sig fra folkeskolen. 
det kræver, at eleverne lærer at orientere sig i det nye felt, og det gæl-
der formentlig uanset baggrund. til gengæld har eleverne forskellige 
betingelser for at kunne orientere og omstille sig i forhold hertil. hvor 
de gymnasiekendte har en familieressource at trække på, når de skal 
afkode, hvad der foregår, står de gymnasiefremmede i vid udstræk-
ning alene med opgaven.
 tilsvarende er det formentlig de fleste elever, som kæmper med 
lektiepresset, og som ikke kan nå det hele. Men forskellen viser sig, 
når eleverne skal prioritere lektierne, når de skal forstå, hvad menin-
gen er med disse, og når de konkret skal have hjælp til lektier, de har 
vanskeligheder med. det gælder ikke alene inden for områder, for-
ældrene eventuelt har faglig viden om, men også bredere, fordi for-
ældrene har erfaringer med at sætte sig ind i indhold af en type, som 
findes på gymnasiet. på samme måde er der sandsynligvis også en del 
gymnasiekendte elever, som i perioder er ved at køre sur i gymnasiet, 
men hvor opbakningen er mere kontant – måske også i form af et pres 
– end hos de gymnasiefremmede, som også ofte får opbakning fra for-
ældrene, men hvor støtten alene er moralsk, og den endelige afgørelse 
om, hvorvidt eleven skal fortsætte eller give op over for gymnasiet, i 
de fleste tilfælde overlades til den unge selv (jf. kapitel 6).
 der er således en række punkter, hvor både gymnasiefremmede og 
gymnasiekendte elever kan opleve vanskeligheder, men hvor mulighe-
derne for at håndtere samme er meget forskel lige på grund af elevernes 
sociale baggrund. de indsatsområder, som sigter mod disse punkter, 
vil derfor sandsynligvis komme begge grupper af elever til gode; men 
selv om også gymnasiekendte skulle få lettere ved at gennemskue ko-
der og krav, vil det alligevel være en fordel for de gymnasie fremmede, 
hvis der bliver arbejdet med problemerne.
 Men der er flere områder, hvor vilkårene er forskellige. det gælder 
ikke mindst, når eleverne på grund af de kulturelle normer og værdier 
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oplever kravene forskelligt (f.eks. at nogle af de gymnasie fremmede 
oplever sproget som overdrevent), eller i forhold til hvilken kulturel 
kapital eleverne bærer med ind i klassen i relation til at kunne indgå i 
undervisningen. her er der en klar forskel mellem de to grupper ele-
ver. det gælder ikke bare paratviden eller smag, men for nogle også 
erfaringen med at indgå i diskussion. elevernes kulturelle kapital samt 
deres normer og værdier er vanskeligere at ændre på, men et eksem-
pel er det ene udviklingsprojekt i Mønsterbryderprojektet (projekt den 
gode studerende), som bl.a. handlede om at give eleverne muligheder 
for at lære at føre samtaler, som man gør omkring et akademisk mid-
dagsbord, og dermed træne en debatkultur (elsborg m.fl. 2006, s. 31f).
 indsatser i forhold til disse områder vil mere entydigt støtte de 
gymnasiefremmede elever. imidler tid må det afgørende være, om de 
indsatser, man sætter i værk, forbedrer de gymnasiefremmedes mulig-
heder, og mindre om de også er gavnlige for andre elever.

Forskelle og ligheder i gruppen af gymnasiefremmede 
Blandt de gymnasiefremmede elever har vi fundet forskellige måder at 
reagere på, som stiller eleverne forskelligt i skolen, hvilket betyder, at 
forskellige tiltag og indsatser formentlig vil blive modtaget forskelligt 
i de forskellige grupper. i et gruppeinterview på hhx (hhx1) mødte vi 
nogle drenge, som tilsyneladende havde et ret afklaret og distanceret 
forhold til skolen. deres primære aktivitet var deres idrætsudøvelse, 
som var på ret højt niveau. træningen havde til hver en tid prioritet 
frem for lektierne. samtidig havde især den ene af drengene en meget 
kritisk og konfron ter ende tilgang til skolen, som betød, at han, hvis 
han oplevede en lærer som urimelig eller bare kedelig, simpelt hen 
stod af og lod være med at involvere sig i skolen. de øvrige drenge 
i inter viewet havde tilsvarende træk, men i mindre grad og med en 
større grad af ambivalens.
 disse drenges kritiske, konfronterende og til en vis grad afvisende 
tilgang til skolen betyder, at de er meget udsatte for ikke at blive in-
kluderet i det faglige arbejde eller den faglige udvikling. det er ikke 
alle timer, de lukker sig ude fra, men de knytter det meget sammen 
med læreren, og med deres oplevelse af, hvordan læreren er. elever 
som disse drenge vil sandsynligvis ikke kunne nås gennem moralsk 
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opsang eller påpegninger af det fornuftige i at gøre en indsats, men 
snarere gennem den enkelte lærers kontakt og engagement, som dren-
gene vil opleve som troværdig og værd at følge.
 på en anden hhx-skole mødte vi en gruppe piger, som fremstod 
lige så udsatte for eksklusion, men på en anden måde. de havde en 
meget passiv og opgivende indstilling til skolen. de syntes, det var 
rigtig svært, og der var ikke nogen dynamik eller initiativ i deres for-
tællinger. de havde heller ikke noget klart billede af, hvad de skulle 
bruge skolen til. hvor drengegruppen risikerede at ekskludere sig selv 
gennem deres modstand og ved at nægte at indordne sig under et re-
gime, de oplevede som urimeligt, så er der ikke nogen modstand hos 
pigerne – eller hos de to drenge i samme interview, for den sags skyld. 
de forsøger at klare sig igennem, men det er på en baggrund af tøven 
og usikker hed. det overraskede derfor interviewerne, da den ene af pi-
gerne fortalte, at hun gerne ville på universitetet (men ikke helt vidste, 
hvilket studium hun skulle vælge), idet de ikke oplevede hendes fag-
lige selvfrem stilling som særlig stærk. elever som denne hhx-gruppe 
vil formentlig i høj grad have brug for anerkendelse af deres faglige 
indsats og for, at der tegner sig et billede af, at de vil kunne klare det. 
deres self-efficacy er lav (jf. kapitel 6), og der er en sandsynlighed for, 
at det vil påvirke deres faglige resultater. for disse elever vil arbejde 
med feedbackformer formentlig være et godt sted at starte.
 en tredje, mere positiv og optimistisk gruppe elever er bl.a. repræ-
senteret af en gruppe stx-elever med minoritetsbaggrund. eleverne 
havde ikke alle sammen et klart uddannelsesønske efter gymnasiet, 
men den grundlæggende stemning i interviewet var præget af, at de 
oplevede skolen positivt. det betyder, at denne gruppe formentlig kan 
nyde godt af indsatser, som integreres i undervisningen, som den er, 
men at de ikke nødvendigvis opfatter sig som elever, der har særligt 
brug for hjælp eller opbakning.
 den sidste gruppe, vi vil nævne, er elever som havde alvorlige pro-
blemer i hjemmet, og som valgte ikke at fortælle om det i skolen. i vores 
materiale var det især to piger – en etnisk dansk og en minoritetselev 
– som havde vanskelige hjemmeforhold. for begges vedkommende 
betød dette, at de af og til havde vanskeligt ved at overskue skolen, 
at få lavet lektierne eller bare at møde op. Men samtidig holdt de ved, 
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og det er bemærkelsesværdigt, at de også begge havde en bevidsthed 
om, at hvis de klarede den, ville de kunne være rollemodeller for andre 
i deres omgangs kreds, som overvejede at gå i gymnasiet eller over-
hovedet at tage en uddannelse. samtidig var det altså også et fælles 
træk, at de ønskede at bevare en facade, hvor deres sociale problemer 
ikke skinnede igennem, selv om det betød, at nogle lærere ville opfatte 
dem anderledes, end de var. set fra et lærersynspunkt kunne de blot 
fremstå som dovne eller med manglende faglige evner. Begge elever 
kæmpede mod hårde odds, som de gjorde det svært for både sig selv 
og skolen at gøre bedre, netop fordi de holdt på facaden. de elever vil 
formentlig have brug for en studievejleder, som vil kunne hjælpe dem 
med hele livssituationen, dvs. mere end det rent studietekniske.
 disse eksempler på grupper af elever udtømmer hverken materialet 
eller de grupper, som findes i gymnasieskolen. eksemplerne er givet 
for at vise, at de gymnasiefremmede elever har forskellige betingelser, 
og at de reagerer forskelligt på deres situation. de forskellige reaktio-
ner betyder, at det er forskellige typer af vanskeligheder, som trænger 
sig på, og eleverne vil reagere forskelligt på indsatser eller initiativer 
til at hjælpe.

7.5 hvad kan man gøre? – 17 punkter 

i dette sidste afsnit opstiller vi nogle punkter, som lærere, skoleledelse 
og det politisk-administrative niveau kan tage fat på. Nogle af punk-
terne er ressourcekrævende, mens andre kan klares inden for de eksi-
sterende rammer. Når eleverne ikke optræder som nogen, der kan gøre 
noget, skyldes det ikke, at vi mener, de ikke har nogen rolle at spille. 
Men eleverne har ikke nogen formel magt til at foretage ændringer el-
ler prioriteringer. det har de tre andre grupper af aktører. derfor er det 
dem, vi peger på.
 forslagene har fokus på de tre punkter, vi i afsnit 7.1, 7.2 og 7.3 har 
fremanalyseret som de væsentligste. ingen af de tre punkter kan løses 
af en af de tre parter alene, men omvendt er det ikke nødvendigt at 
vente på, at de to andre parter gør noget, før man selv handler. hvis 
parterne venter på, at de andre tager initiativ, sker der aldrig noget.



223kapitel 7: opsaMliNg og haNdleMUligheder

Seks punkter til lærerne 
Eksplicitere kriterier og mål – og gøre evalueringen af elevens ar- −
bejde mere formativ. læreren må være opmærksom på at forklare 
eleverne, hvad hun vurderer efter, hvad hun lægger vægt på, og 
hvorfor det er de kriterier, som er vigtige. i nogle tilfælde kan det 
være svært at sige eksplicit, men her kan man give konkrete ek-
sempler på, hvad der er gode og mindre gode besvarelser, og tale 
med eleverne om dem – i klassen, i grupper, enkeltvis. eleverne kan 
også arbejde med at bedømme eget og andres arbejde og på den 
måde selv forsøge at anvende vurderingskriterier og at sætte ord 
på det. det er helt afgørende, at der lægges stor vægt på formativ 
evaluering, og at den tid, formativ evaluering kræver, tænkes som 
en del af undervisningen på lige fod med anden undervisning.
Sætte fokus på undervisningsfagligheden −  . læreren kan sammen 
med kolleger arbejde på at udvikle et lager af eksempler, øvelser, 
tekster og metaforer, som kan forklare det stof, der er fagligt van-
skeligt, og som eleverne erfaringsmæssigt har svært ved at forstå. 
det vil også sige at systematisere erfaringer med elevernes læring 
af indholdet: hvad er erfaringsmæssigt svært? hvilke elementer 
kan støtte hinanden? arbejdet med undervisningsfagligheden må 
også have en opmærksomhed på elevernes forskellighed (f.eks. 
sprogligt eller betydningen af at kunne se anvendelsen af det fag-
lige indhold).
Evaluere undervisningen – for undervisningens og målgruppens  −
skyld . Jævnlig evaluering af undervisningen er et middel til at få 
indsigt i, hvad eleverne får ud af den, og hvad der virker til den på-
gældende gruppe af elever. det vil også sige at vænne eleverne til 
konstruktiv og fagligt orienteret undervisningsevaluering, som kan 
fortælle, hvordan eleverne forstår undervisningen. en mulighed er 
også at bruge kollegial sparring eller dobbeltlærer undervisning. en 
tredje mulighed er at skabe mulighed for tættere dialog med ele-
verne, f.eks. i mindre undervisningshold.
Variere undervisningsformer og elevdeltagelse −  . en varieret brug af 
forskellige undervisningsformer vil både give eleverne en oplevel-
se af afveksling og give forskellige elevers forskellige styrker mu-
lighed for at komme frem. der er ikke én rigtig måde at undervise 
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på. variation kan også betyde, at elevernes taletid i undervisningen 
bliver fordelt forskelligt, frem for hvis det f.eks. primært er klas-
sesamtale eller gruppearbejde. en del af formålet er at tilstræbe, at 
alle grupper i klassen gives lige meget plads i undervisningen. en 
del af variationen består også i at veksle mellem forskellige måder 
at sammensætte grupper på til gruppearbejder. variation skal både 
tænkes inden for det enkelte fag og på tværs af lærerteamet.
Lade elevernes sproglige udvikling være en del af gymnasiets læ- −
ringsmål. det er vigtigt med stor opmærksom på sprogbrugen i op-
gaveformuleringer og feedback. det er ikke altid, eleverne forstår 
kommentarerne (jf. eksemplet ovenfor i afsnit 7.1, hvor de stude-
rende ikke forstod kommentaren om mere analyse). samtidig kan 
man arbejde med elevernes sproglige bevidsthed – både i sprogo-
rienteret undervisning og i relation til fagene. Men måske er det 
især vigtigt at have blik for, at en mestring af gymnasiesproget ikke 
er en forud sætning, eleverne skal have med sig, men en del af den 
faglige læring i gymnasiet og i alle fag.
Tage medansvar for det sociale klima i klassen −  . lærerteamet kan 
søge at sætte en norm for, hvordan man taler sammen i klassen, 
hvordan man reagerer, hvis nogle i klassen svarer forkert eller har 
vanskeligheder med at forstå indholdet. det kunne også være at 
tage medansvar for, at der er ro i klassen, og ved at sørge for, at ele-
vernes arbejdsgrupper veksler mellem selvvalgte grupper, temaba-
serede grupper, grupper sammensat af læreren, tilfældige grupper 
– på tværs af og inden for faglige styrker og svagheder, køn, social 
baggrund og etnicitet. lærerne kan også søge at understøtte klas-
sens fællesskab med klasseprojekter – både faglige (f.eks. deltagelse 
i faglige konkurrencer) og sociale (f.eks. fælles teaterture o.lign.)

Seks punkter til ledelsen 
Skabe rammer for en frugtbar undervisningsevaluering −  . i nogle til-
fælde er undervisningsevaluering blevet knyttet sammen med kon-
trol af skoler og lærere. hvis undervisningsevaluering skal kunne 
hjælpe gymnasiefremmede elever, er det vigtigt, at ledelsen tyde-
liggør, at under visnings evalueringerne har lærerne og eleverne i 
klassen som målgruppe. hvis der skal gennemføres evalueringer 
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til eksternt brug, skal der skelnes klart mellem de forskellige for-
mål og målgrupper. samtidig må ledelsen skabe organisatoriske og 
ressourcemæssige rammer for, at læreren og teamet kan bearbejde 
evalueringerne (evt. sammen med eleverne) på en måde, som fører 
til konkret udvikling af undervisningen. det kræver tid.
Tilskynde til og skabe rammer for kollegial sparring − . Udviklingen 
af undervisningen og af undervisningsfagligheden vil kunne støttes 
af, at lærerne kan udveksle viden og erfaringer – og diskutere dem. 
det gælder både den enkelte lærers undervisning og udviklingen 
af et repertoire af undervisningsmaterialer og -forløb, som støtter 
elevernes læring. det kan ske ved at give timer og skema tekniske 
muligheder for dobbeltlærerundervisning og kollegasupervision 
og -sparring. i nogle tilfælde vil det være relevant at give lærerne 
efteruddannelsesmuligheder, som kvalificerer dem til kollegial su-
pervision og sparring.
Skabe udviklings- og efteruddannelsesforløb for lærerne med fokus  −
på det sproglige og elevernes baggrund . der kan iværksættes ud-
viklingsprojekter, som inddrager lærerens og elevernes sprog, og 
hvordan man kan arbejde hermed, både generelt og særligt for de 
enkelte fag. sådanne udviklingsprojekter kan både udvikle kon-
krete værktøjer i undervisningen af elever, som ikke er sprogligt og 
kulturelt fortrolige med gymnasiet, og fungere som kvalificering af 
lærernes indsigt i elevernes kulturelle baggrund og de ressourcer, 
de bærer med sig. generelt er udviklingsprojekter en virkningsfuld 
måde at efteruddanne lærere på.
Udvikle skolens tilbud om lektiehjælp −  . lektiecafeer ligger næsten 
altid forkert! skolerne kunne forsøge at tænke tilbuddet ind i ele-
vernes skemalagte hverdag (udnytte hultimer og transportventeti-
der) og bevidst gøre brug af netbaseret lektiehjælp og kammerat-
skabslæring (opfordre til kollektivt lektiearbejde og evt. ansætte 
ældre elever til lektiehjælp). ved at skabe gode fysiske rammer for 
lektiearbejde på skolen kan man også tilskynde eleverne til at bruge 
hinanden og faciliteterne, men det er desuden nødvendigt løbende 
at informere om tilbuddene og eventuelt fra skolens side tænke i at 
organisere lektie- eller studiegrupper. det er ikke nok at sige det, 
når eleverne begynder på 1. år.
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Tage −  medansvar for klassernes sociale miljø og det sociale miljø 
på skolen. interviewene tyder på, at der er behov for at supplere 
introduktionsforløbet ved begyndelsen på gymnasiet med social 
integration ved overgangen mellem grundforløb og studieretnings-
forløb. samtidig skal der være en opmærksomhed over for klas-
sens måde at fungere på, og her kan ledelsen bidrage ved at afsætte 
tid til, at teamet kan varetage en ’klasselærerfunktion’. Ydermere 
kan skolen arrangere fælles skoleaktiviteter uden alkohol og søge 
at støtte muligheden for at kunne indgå i det sociale liv, uden at 
alkohol dominerer.
Sætte −  fokus på lærernes trivsel og prioritering i en stresset hverdag. 
det er lærerne, som især har den direkte kontakt til eleverne, og 
som skal organisere undervisningen. ledelse og lærere kan hjælpe 
hinanden med at huske på, at skolen er en uddannelsesinstitution, 
hvor glade og dygtige lærere skaber glade og dygtige elever. le-
delsens bidrag kan her være at skabe tid og rum til, at lærerne kan 
overskue udvikling og ikke blot overlever fra en dag til den næste.

Fem punkter til det politisk-administrative niveau 
Støtte forsøgsprojekter − , hvor man a) udvikler forløb og materialer 
til arbejdet med især før-faglig forståelse; b) har lærernes eget sprog 
og sproglige opmærksomhed i fokus (samt elevernes forudsætnin-
ger, og hvordan lærerne forholder sig til disse); c) trækker på viden 
og erfaringer fra andre dele af uddannelsessystemet i relation til 
undervisningen af elever fra forskellige sociale miljøer; d) opsamler 
viden og erfaringer fra gymnasieskolerne; e) udvikler evaluerings-
former og undervisningsformer, som giver indsigt i elevernes for-
ståelse og udbytte af undervisningen; f) udvikler undervisnings-
faglighed i relation til målgruppen, f.eks. udvikling af eksempler 
inden for de forskellige fag.
Udvikle, udbyde og give økonomisk ramme for efter uddan nelse −  
af lærerne for at give dem bedre betingelser for at a) handle i for-
hold til viden om elevernes forud sætninger; b) opnå større indsigt 
i elevernes forskellige sociale baggrunde og bruge denne indsigt i 
udviklingen af undervisningen; c) bruge lærerteamet til kollegial 
sparring, bearbejdning af sociale forhold i klassen osv.
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Give økonomiske rammer for undervisning i mindre grupper eller  −
med flere lærere, f.eks. gennem generel nedsættelse af klassekvotien-
ter, ressourcer til mulighed for holddelinger, dobbeltlærerdækning 
osv., som dels kan skabe en ramme for tættere dialog med eleverne 
om deres forståelse, dels danne grundlag for teamets udvikling af 
undervisningen.
Vurdere om de retningslinjer − , der er for indholdet i (og målet for) 
fagene og de tværfaglige felter (studieområder, ap, at og Ng), gi-
ver lærerne tilstrækkeligt rum til at kunne justere valg af indhold 
og former i forhold til deres målgruppes typer af deltagerforudsæt-
ninger på de forskellige gymnasiale uddannelser forskellige steder 
i landet, så indholdet giver mening for eleverne. det gælder også, 
om der er handlefrihed i forhold til undervisningsfagligheden.
Støtte den formative evaluering af elever og undervisning −  i forlæn-
gelse af revisionen af gymnasiebekendtgørelsen fra juni 2007, hvor 
undervisningsevalueringerne i højere grad rettes ind mod udvik-
ling af undervisningen. gennem en styringsmæssig rummelighed 
kan det fra centralt hold tydeliggøres, at den primære målgruppe 
for undervisningsevalueringen er lærerne og eleverne. det er for-
mentlig nødvendigt, at det politiske og administrative niveau både 
i tale og handlinger jævnligt bekræfter, at de faktisk mener, evalu-
eringer har et pædagogisk sigte frem for et kontrolsigte. samtidig 
må det overvejes, om der ligger en konflikt mellem på den ene side 
styringsinteresser og på den anden side kvalitetsinteresserne, f.eks. 
mellem ønsket om formativ undervisnings evaluering og kravet om 
at offentliggøre evalueringer. det vil også være frugtbart, hvis der 
iværksættes forsknings- og udviklingsprojekter, som undersøger 
muligheder og vanskeligheder ved at indføre undervisningsevalu-
ering i gymnasiekulturen.


