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Alle lærer mest på  
forreste række
”Første række bliver typisk besat af 
dem, der fra begyndelsen er mest sikre 
på gymnasiekulturen både fagligt og 
socialt, og de belønnes paradoksalt nok 
også med større faglige muligheder. 
Heroppe sidder man tættest på læreren 
og kan bedst gøre sig gældende i den 
mest udbredte undervisningsform, hvor 
læreren er i dialog med en enkelt elev 
ad gangen. Og det er ret vigtigt, fordi 
gymnasiet i høj grad anerkender elever, 
der deltager mundtligt i timerne.” 

Susanne Murning. Gymnasieforskning #1, 2013

Der skal gøres noget aktivt for at organisere 
klasserummet og deltagelsesformerne anderledes. 
Derfor kan underviserne beslutte, hvor 
eleverne skal sidde og indføre mere varierede 
undervisningsformer.

Ved at fordele gymnasieklassens borde i små øer 
eller stille dem op med form som en hestesko, kan 
man give flere elever samme adgang til tavlen og 
lærerens opmærksomhed.

Gruppearbejde eller samarbejde i makkerpar kan få 
de lidt forsigtige elever på banen, fordi de får mod 
til at tage ordet, når de kan tale ud fra, hvad de har 
snakket om i gruppen. 

Overgangene kan  
være svære
“Vi kan se, at eleverne også selv 
forventer en vis portion anderledeshed, 
når de begynder i gymnasiet, men det 
er et problem, når anderledesheden 
virker for overvældende og bliver ved 
så længe, at eleverne ikke kan finde ud 
af at agere hensigtsmæssigt i den, så 
de bliver sat bagud fagligt eller bliver 
forknytte og bange.”

Aase Bitsch Ebbensgaard. Gymnasieforskning #5, 2015

Det er vigtigt at kende forskellene på grundskolen 
og gymnasiet. Besøg folkeskolerne for at observere 
og tale med lærerne. Det giver indsigt i, hvordan 
undervisningen foregår og mulighed for at lade sig 
inspirere.

Samtidig er det vigtigt at kende elevernes faglige 
niveau. En screening af deres faglige evner giver 
mulighed for at bygge videre fra elevens niveau. I 
forhold til det sociale er det afgørende for eleverne, 
at de føler sig set af deres lærere.

Individuel kultur gør det 
svært at samarbejde
”Når eleverne afleverer en opgave, 
vil de i mange tilfælde få negativ 
kritik, hvis de har de samme fejl som 
en klassekammerat, og man derfor 
kan se, at de har lavet den sammen. 
Dermed bliver det svært at skabe 
læringsfællesskaber, fordi kulturen ikke 
lægger ikke op til samarbejdet.”

Susanne Murning. Gymnasieforskning #14, 2018

Den individuelle kultur kan især være en udfordring 
for elever fra gymnasiefremmede hjem. De kan 
måske ikke få hjælp af forældrene og er derfor 
afhængige af deres klassekammerater. Derfor vil 
det hjælpe dem, hvis det lykkes at skabe en fælles 
læringskultur – også i forbindelse med de skriftlige 
opgaver. Har elever de samme fejl i en aflevering, er 
det ikke nødvendigvis snyd, men måske et udtryk for, 
at de har arbejdet sammen og fået hjælp af deres 
klassekammerater.

Gymnasiefremmede 
kæmper med sproget
”Sproget i skolen er for de 
gymnasiefremmede elever et 
parallelsprog, som skal læres som 
en del af det faglige. Det kan ikke 
forudsættes som en præmis for at kunne 
lære det faglige, fordi flere har svært ved 
det førfaglige sprog.” 

Susanne Murning. Gymnasieforskning #14, 2018

Det er vigtigt at gøre eleverne opmærksom på, at 
der er tale om en særlig sprogkultur i gymnasiet. 
Deres sprog er ikke forkert, men det er et andet 
sprog, der tales i gymnasiet. 

Der er ofte fokus på at få styr på begreberne, men 
mange fra gymnasiefremmede hjem har også svært 
ved at forstå det førfaglige sprog, som er den del 
af ordforrådet, der ikke er deciderede fagudtryk. 
Dermed er det også det sprog, som lærere ofte 
bruger til at forklare begreberne. 

Derfor vil det hjælpe eleverne, at lærerne hele tiden 
har fokus på sproget og taler om det.

Konkret kan man forsøge at identificere problemerne 
ved at bede eleverne markere ord, de er i tvivl om, i 
en fagtekst.

Vi kan ikke udpege de 
frafaldstruede på forhånd
”Elever kan umiddelbart have de samme 
forudsætninger, men hvor den ene falder 
fra, bliver den anden, og det er svært at 
sige præcis hvorfor. Dem, der bliver, og 
dem, der forlader en uddannelse, oplever 
de samme problemer og har de samme 
overvejelser.” 

Henriette Tolstrup Holmegaard. Gymnasieforskning #14, 2018

Bekæmpelse af frafald handler ikke om at spotte 
en bestemt type elever, men om at identificere, 
hvad elever generelt oplever som udfordrende. Ved 
at arbejde med hvad der udfordrer alle, hjælper 
man også elever, som har det svært. Skolerne skal 
fokusere på det, eleverne generelt oplever som 
svært, og hvad de kan gøre ved det.

Fravær er et faresignal
”Der er dokumentation for, at fravær er et 
tegn på, at man er frafaldstruet. Derfor er 
det ikke tilstrækkeligt at have regler for 
fravær. Man skal snakke med eleverne 
og finde ud af, hvad fraværet handler om. 
Måske har de bare været uheldige og er 
blevet syge to gange i træk, men det kan 
også handle om personlige problemer 
eller om undervisningen. Man skal være 
proaktiv og tale med eleverne om det – 
ikke vente på, at de falder fra.” 

Camilla Hutters. Gymnasieforskning #14, 2018

Erfaringerne viser, at det er afgørende at sætte tidligt 
ind. Det gælder både i forhold til de hårde midler 
som regler for fravær og de blødere værktøjer, der 
bygger på dialog. Får lærerne tidligt fat i eleverne, 
kan de for eksempel vurdere, om de har valgt den 
forkerte ungdomsuddannelse og skal guides et 
andet sted hen, ligesom man kan sætte tidligt ind, 
hvis der er brug for specialpædagogisk støtte. 


