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Projektets intention er at give inspiration til nye aktiviteter i grundskole-, gymnasie- og universitets-
regi, men især give inspiration til aktiviteter, hvor henholdsvis grundskole- og gymnasiesystem og 
gymnasie- og universitetssystem arbejder sammen. 
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fransk, tysk og engelsk samt i et it-anvendelses og it-fagligheds perspektiv. 
  
Konklusionerne giver bud på, hvilke tiltag uddannelsessystemet kunne vælge at foretage. De seks 
præsenterede cases skal ses som kilde til konkrete pædagogiske og didaktiske refleksioner med 
henblik på udvikling af en fagdidaktik og almen didaktik, der kan facilitere overgangene.  
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Indledning 
Denne konferencerapport beskriver resultaterne fra et forskningsprojekt med titlen: Overgangsproble-
matikker i uddannelsessystemet. Dette projekt fokuserer på udvalgte overgangsproblemstillinger gen-
nem uddannelsessystemet fra grundskolen over gymnasiet til universitetet i et alment didaktisk og 
fagdidaktisk perspektiv. Konklusionerne giver bud på, hvilke tiltag uddannelsessystemet kunne vælge 
at foretage. Projektets intention er at give inspiration til nye aktiviteter i grundskole-, gymnasie- og 
universitetsregi, men især give inspiration til aktiviteter, hvor henholdsvis grundskole- og gymnasie-
system og gymnasie- og universitetssystem arbejder sammen. De seks præsenterede cases skal ses 
som kilde til konkrete pædagogiske og didaktiske refleksioner med henblik på udvikling af en fagdi-
daktik og almen didaktik, der faciliterer overgangene. Forskningsprojektet har dermed et andet om-
drejningspunkt end de mange aktiviteter, der foregår i vejledningsregi og brobygningsinitiativer, da 
casene omhandler præmisser for mulige sammenhænge og progression samt bud på, hvordan der kan 
skabes sammenhæng og progression mellem uddannelsesinstitutionerne i fagene matematik, naturfag, 
fransk, tysk og engelsk samt i et it-anvendelses- og it-fagligheds perspektiv. 
 
Forskningsprojektet har valgt at fokusere på temaer, der betragtes som grundparametre i forbindelse 
med planlægning og afvikling af undervisning. De øverste tre bokse i nedenstående figur er i princip-
pet ikke til at ændre, men kan ses som præmisser, mens den nederste boks i figuren kan betragtes som 
indeholdende eksempler på parametre, der kan varieres i forbindelse med konkret planlægning og 
afvikling af undervisning. Det betyder ikke, at der ikke over tid kan ændres i præmisserne som fx nye 
undervisningsfaciliteter, ændrede målbeskrivelser og forandrede deltagerforudsætninger. Nedenståen-
de figur 1 byder på en illustration af rammen for didaktiske præmisser og valgmuligheder. 
 
 

 
Figur 1: Didaktisk kontekst1  
 
I projektet er begrebet didaktik brugt i betydningen teorier om undervisningen og dens planlægning. 
 
Forskningsprojektet inddrager begrebet overgangsproblematikker med udgangspunkt i figur 1 og med 
et fokus på didaktiske rammer for elevers og studerendes mulighedsbetingelser for at udvikle dels 

                                                      
1 Mathiasen, H. i Qvortrup, L. et al, Luhmann og dannelse, København: UP, 2007:225 

1. Fagopfattelse, temaer/rækkefølge 
2. Undervisningsorganisering 
3. Undervisningsformer 
4. Rollefordeling/- forventninger 

Materielle og 
fysiske rammer 
inkl. netmedierede fora  

Læreplaner/studieordninger 
inkl. målbeskrivelser og prøve-
former 

 
Deltagerforudsætninger 
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studiekompetencer i bredeste forstand, dels faglige kompetencer og færdigheder, der kan støtte over-
gangen for elever og studerende. Forskningsprojektet inkluderer styredokumenters tilgange til samme 
problematik inden for de relevante faglige og fagdidaktiske områder. Flere cases beskæftiger sig med 
elevernes iagttagne udfordringer fra overgangen mellem grundskole og gymnasium og mellem gym-
nasium og universitet. Forskningsspørgsmål i de enkelte cases er formuleret dels i relation til over-
gangsproblematikker i uddannelsesniveauerne, dels med afsæt i nyttiggørelse af elevers og studeren-
des nuværende kompetencer og færdigheder. Således er de overordnede forskningsspørgsmål:  
 

Hvilke overgangsproblematikker kan iagttages fra grundskolen til det almene gymnasium og fra 
det almene gymnasium til universitetet? 
 
Hvordan kan henholdsvis det almene gymnasium og universitetet drage nytte af de færdigheder 
og den viden, eleverne kommer med, og hjælpe med til, at overgangen kan tage højde for over-
gangsvanskeligheder og udfordringer på den baggrund?  

 
Forskningsprojektets didaktiske fokus betyder, at intentionen er at kunne tilbyde lærerne en bedre 
baggrund for at reflektere over deres valg af temaer, rækkefølge, organisering af undervisningen, un-
dervisningsformer, rollefordeling og rolleforventninger og dermed kunne udvikle undervisnings-
praksis med henblik på at lette elevers overgangsproblemer (jf. figur 1). Centrale styredokumenter, 
som her er brugt i betydningen nationale og lokale formelle og vejledende bestemmelser, inddrages 
særligt som rammefaktor. Endvidere anlægger forskningsprojektets et elev-/studerende-fokus, hvis 
omdrejningspunkt er elevers og studerendes erfaringer med og refleksioner over undervisnings-
organisering, arbejdsformer, rollefordeling og rolleforventninger og deltagelse i forskellige typer af 
kommunikationsfora forstået som undervisningsfora. 
 
Rapporten introducerer først tre tværgående temaer, forventninger, progression og undervisnings-
former, som forskningsprojektet har set som gennemgående temaer i de seks cases, og konklusionerne 
giver bud på, hvilke tiltag der kan tænkes i forhold til caseundersøgelserne og de tværgående emner.  
 
Den samlede rapport (186 sider) kan downloades her:  
http://www.cil.au.dk/documents/Overgangsproblemer_2009.pdf. 
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Sammenfatning og anbefalinger 
Bettina Dahl Søndergaard, Camilla Kølsen de Wit, Lena Lindskov, Karsten Enggaard, Hanne Leth 
Andersen, Dorte Ågård, Morten Misfeldt og Helle Mathiasen 
 
Sammenfattende viser projektet, at systemerne i uddannelsesforløbet lukker sig om sig selv i den for-
stand, at grundskolen, gymnasiet og universitetet opererer inden for deres egen selvforståelse uden i 
nævneværdig grad at kommunikere med nabo-niveauerne.  
 
Vi er opmærksomme på de mange brobygningsinitiativer, der gennemføres. Men de har oftest karak-
ter af præsentations- og vejledningsforløb, der skal hjælpe elever med at vælge uddannelse, og har 
sjældent et didaktisk sigte. Den traditionelle brobygning kommer ikke ”ind i” fagene og skaber fælles 
begreber og metoder, og det bliver derved stadig i høj grad den enkelte elevs egen opgave at konstrue-
re en ”bro” i den forstand, at uddannelsesniveauerne ikke skaber tilstrækkelig kommunikation, der 
kan styrke denne konstruktion. 
 
Dette kan af flere grunde betragtes som problematisk. Det stiller bl.a. de elever og studerende, som 
kommer fra uddannelsesfremmede miljøer, i en vanskelig situation, fordi de har sværere ved at få 
hjælp til at knække koden end dem, der har kulturel kapital at trække på hjemmefra. Desuden øges 
risikoen for, at det faglige arbejde i 1.g eller på første år på universitetet bliver mere eller mindre inef-
fektivt, fordi lærerne kommer til at ramme ved siden af elevers og studerendes forforståelser og de 
faglige begreber og arbejdsformer, de er vant til.  
 
På baggrund af case-konklusionerne kan vi præsentere følgende overordnede anbefalinger til initiati-
ver, lærerne kan tage, for at understøtte elevernes overgange til hhv. gymnasiet og universitetet: 
 

• Fortæl, hvad I forventer af eleverne og de studerende, og sæt jer ind i, hvor de befinder sig 
fagligt, hvilke kompetencer de kommer med, og hvilke arbejdsformer de er vant til. 

• Forklar, hvorfor I skal i gang med et emne, hvad målet er, og hvilken vej I skal gå for at nå 
målet. 

• Udforsk mulighederne, hvad angår elever og studerendes mulighed for at møde nye arbejds-
former og nye måder at se tingene på, når de går et uddannelsesniveau op. Medtænk samtidig, 
at de skal kunne bruge det, de har lært, når de skal lære det nye. 

• Træn elever i de studiekompetencer, de får brug for på næste niveau. 
• Udfold samarbejdet på tværs af uddannelserne, så I har en indgang til at iagttage, hvordan 

praksis er på det niveau, hvor jeres elever og studerende kommer fra. Lav fælles undervis-
ningsprojekter, og brug hinanden som sparringspartnere.  

 
Tilsvarende kan vi foreslå en række initiativer, som skoleledelser og det politiske niveau kan tage: 
 

• Iværksæt brobygning for lærerne med henblik på udvikling af fælles sprog, anerkendelse af 
forskelle og læring fra system til system. Man kan overveje former som job-swop, fælles ef-
teruddannelse o.l. 

• Fortsæt de eksisterende brobygningsforløb for elever mellem grundskole og gymnasium, og 
udvid de eksisterende forsøg mellem gymnasium og universitet. 

• Etabler samarbejde på byniveau mellem alle aktører på uddannelsesområdet med fælles ud-
dannelsespolitiske mål for området og konkrete projekter. 

• Opprioriter almene studiekompetencer på alle uddannelser og niveauer. Skriv det ind i lære-
planer, og lad det indgå i efteruddannelse. 
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Vi har i dette projekt taget første spadestik og inviterer til fortsat forskning inden for temaer om over-
gangsudfordringer i uddannelsessystemet, og hertil kan føjes overgangsudfordring fra uddannelses-
systemet til erhvervslivet.  
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Forventninger, progression, organiserings- og arbejdsfor-
mer  
Bettina Dahl Søndergaard, Camilla Kølsen de Wit, Lena Lindenskov, Karsten Enggaard, Hanne Leth 
Andersen, Dorte Ågård, Morten Misfeldt og Helle Mathiasen 
 

FORVENTNINGER  
Dette afsnit behandler først de forventninger, man finder hos aktørerne i uddannelsessystemet, og 
derefter de systemforventninger, som kommer til udtryk i styredokumenter. 

Aktørers forventninger 
Dette tværgående tema drejer sig primært om undervisere, elever og studerendes forventninger til de 
forskellige niveauer i uddannelsessystemet. Der er særligt fokus på forventningerne til fag og studiers 
mål og den måde, som undervisere gennem undervisning og dermed didaktiske valg forsøger at skabe 
betingelser for, at disse mål kan indfries. Forventningerne afhænger af den enkelte underviser, elev og 
studerende, og forventninger spiller en afgørende rolle for den enkelte, når dennes omverden skal 
forstås og håndteres. 
 
I forbindelse med det at skifte niveau i uddannelsessystemet kan forventningerne blive til et tveægget 
sværd. Forventningerne hjælper elever og studerende med at træffe beslutninger om, hvordan de skal 
forholde sig og agere i en ukendt kontekst, men på den samme tid rummer forventningerne anseelige 
blinde pletter og former derved kun ufuldstændigt den nye omverden og kontekst, som de skal indgå i 
på det nye niveau i uddannelsessystemet. Dermed kan forventningerne også blokere for elevens eller 
den studerendes tilgang til det nye niveau i uddannelsessystemet. En udfordring bliver dermed at ska-
be nye undervisningsorganiseringer for elever og studerende og eksplicitere aktuelle forventninger 
med udgangspunkt i didaktiske valg relateret til det uddannelsesniveau, som eleven eller den stude-
rende er startet på. 
 
I casen Fra elev til studerende - overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet, er forventninger 
et nøglebegreb, og forfatterens udgangspunkt er, at forventninger om et universitetsstudium, som er 
forkerte eller urealistiske, og som ikke opfyldes, kan være medvirkende til utilfredshed blandt nye 
studerende og i sidste ende være årsag til frafald. Dermed kan der argumenteres for, at realistiske for-
ventninger baseret på relevant viden er en del af en studiekompetence. Formuleringen om de ”realis-
tiske forventninger” som en del af studiekompetencen peger på, at forventninger er en vigtig del af at 
kunne klare sig på et nyt studium, og at der kan arbejdes med at indstille forventningerne hos de 
kommende studerende. Samtidig viser casen, at der er uoverensstemmelser mellem, hvad hhv. under-
visere og de studerende på engelsk 1. år forventer af hinanden, fx i forhold til sprogfærdighed og un-
dervisningsformer. Det kan betyde, at overgangsproblematikken kan afhjælpes ved at kvalificere de 
generaliserede forventninger, som de nye studerende møder op med, og at universitetspædagogikken 
skal udvikles, så underviserne kan håndtere en bred vifte af undervisningsformer, fordi det tilgodeser 
en større del af studentergruppen.  
 
Et andet eksempel kan findes i casen Overgange imellem stx og universitet – fagligheder og intro-
forløb, som arbejder med introforløb på universitetet (KU) og overgangen hertil fra det almene gym-
nasium. Introforløbet er rettet mod det faglige indhold, dvs. introaktiviteterne drejer sig om det at 
arbejde med nanoscience. Dette indfrier ikke de nye studerendes forventninger, da de i højere grad 
forventer en direkte faglig progression, der involverer lektier, frem for en praktisk introduktion til 
fagligheden. De studerende prioriterer lektier som kilde til læring og sammenkæder ringe lærings-
udbytte med manglede krav om lektielæsning og opgaver. Endvidere er de studerende forventninger 
til fagligheden på et universitetsstudium, at den skal hænge mere sammen med studier og lektier, og i 
ringere grad, at den skal hænge sammen med specielt laboratoriekurser, hvor der arbejdes med det 
faglige i praksis. 
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Casen It-anvendelse, it-faglighed og it-tilgange, ser bl.a. på elever og studerendes it-tilgange og 
dermed på, hvad der findes af forventninger hos elever og studerende i og omkring it-feltet i uddan-
nelsessystemet. 

Der er forventninger til øget it-anvendelse gennem uddannelsessystemet fra grundskolen over 
gymnasiet til universitetet, hvilket potentielt kan støtte skiftet mellem niveauer i uddannelsessystemet. 
På universitetsniveauet indgår it-anvendelse ikke i studieordninger. De it-faglige studier har ikke væ-
ret del af elevernes oplevelser i undervisningen (majoriteten) i grundskolen og gymnasiet, hvad angår 
”hard-core” it-faglighed. Dette påvirker gymnasieelevernes uddannelsesvalg, når de står over for valg 
af videregående uddannelse efter gymnasiet. Casen belyser herunder de forskellige forventninger, som 
hhv. piger og drenge danner til indholdet af it-faglige studier gennem grundskolen og gymnasiet, dels 
på baggrund af deres hovedsageligt selvlærte it-faglige færdigheder og kompetencer, dels på baggrund 
af deres tilgange til it. 

Man kan samlet set ud fra casene konkludere, at forventninger kan opfyldes eller skuffes, og at 
undervisere bevidst kan forholde sig til, hvordan de didaktisk kan bruge forventningerne, når de skal 
planlægge undervisningen i starten af et nyt niveau i uddannelsessystemet. De skal forholde sig til 
spørgsmålet, om undervisningens indhold og organisering skal udfordre forventningerne eller bekræf-
te dem. Pointen er, at det kan være frugtbart at udfordre den antagelse, at opfyldte forventninger og 
progression fremmer læring og velgennemførte niveauskift. Med andre ord kan det være en ide at se 
forventninger som en didaktisk parameter, hvor et givet valg kan vise muligheder i spændingsfeltet 
mellem nysgerrighed og forstyrrelse, så undervisningen hverken bliver for nem og kedelig eller for 
svær og utilgængelig. 

Systemforventninger 
Dette tema omhandler uddannelsessystemets ekspliciterede forventninger i form af fx læreplaner og 
studieordninger, og her knyttes systemforventninger til curriculabeskrivelser og deres sammenhænge 
på tværs af fag. Det gælder for de tre trin af uddannelsessystemet, som projektet har fokuseret på: 
universiteters kursusbeskrivelser, læreplaner for stx samt Fælles Mål for grundskolen.  
 
Af casen om matematiske kompetencer i læreplaner fra grundskolen til og med universitetsniveau 
fremgår det, at der inden for grundskolen og stx er en intern progression i de matematiske kompeten-
cer, der udtrykkes som systemforventninger i curriculas læringsmål (trin-, og slutmål samt faglige 
mål). Det vil sige, der er pæn progression mellem 3., 6. og 9. trin i grundskolen og igen fra niveau C 
til A på stx. Med hensyn til universitetet er der refereret til en undersøgelse af to universiteter, som 
viste, at der var tale om en mindre regression i systemforventningerne til kompetencer fra bachelor til 
kandidatniveau. Dette billede kan hænge sammen med, at jo vanskeligere det matematiske indhold er, 
jo vanskeligere er det også at opnå et højt kompetenceniveau. Det vil eksempelvis sige, at modelle-
ringskompetencen alt andet lige er ”lettere” med grundskolestof end med universitetsstof. Et andet 
resultat var, at hvis man ser på formuleringerne af de matematiske kompetencer omkring overgange-
ne, falder disse tilsyneladende fra henholdsvis 9. klasse til niveau C, samt fra niveau A til bachelor-
niveau på universitetet, således at elever og studerende til en vis grad vil opleve overgangene som at 
begynde forfra i arbejds- og vidensformer. Det konstateres herudover, at et højt niveau af matematiske 
kompetencer forudsætter en højere grad af konceptuel viden, mens et lavt niveau af matematiske 
kompetencer hænger sammen med en stærkere procedural viden. 
 
Hvad angår it og systemforventninger i uddannelsessystemet, viser styredokumenter, at it indgår som 
redskab i alle fag. Yderligere ses det, at systemforventningerne til specielt matematik indtager en sær-
stilling, idet matematik inkluderer it både som redskab og som it-faglighed. It er ikke inkluderet i 
slutmålene for grundskolen, men forventes at være et middel undervejs.  
 
Mht. matematik og naturfag generelt er systemforventninger undersøgt i grundskolen og stx i forhold 
til det faglige stof, hvor forskellene fx giver sig udtryk i, at der i grundskolen fortrinsvis arbejdes med 
givne formler og ligninger, mens stx (C) lægger op til at anvende variabelsammenhænge.  
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Mht. sprogfagene tysk og fransk blev disse fag også studeret ud fra analyser af Fælles Mål for grund-
skolen, læreplanerne for stx og studieordninger for universitetsniveauet. Et af målene var at under-
søge, om der er sammenhæng mellem synet på sprog og sproglæring på de forskellige uddannelses-
trin. Analysen viser, at læreplanerne er ret opdaterede i forhold til et sprogsyn og et læringssyn i pagt 
med moderne forskning inden for sprogtilegnelse og nyere teorier inden for sprogdidaktik, samt at der 
er en ganske fin progression. Af de faglige mål for stx fremgår det, at der skal fokuseres på sprogets 
anvendelsesaspekt – hvilket også kan ses som kompetencetænkning og også på universitetet er mundt-
lig sprogfærdighed en tværgående disciplin. Kompetencetænkningen er således at finde i systemfor-
ventningerne inden for alle fagområder på alle tre uddannelsestrin. Når man spørger elever, studeren-
de og undervisere om deres oplevelse af undervisningen, viser svarene, at virkeligheden er fuld af 
forskellige tilgange til sprogundervisning fra grammatikbaseret undervisning til kommunikativ kreati-
vitet. 
 
Sammenfattende kan der ses det fællestræk, at systemforventninger for alle fag og trin alle indeholder 
kompetenceformuleringer. Forskellige analyser af systemforventninger bekræfter og forklarer hinan-
den. Dette ses eksempelvis med it’s rolle i forhold til matematik, hvor it ikke er inkluderet i slutmåle-
ne for grundskolen, og dette hænger sammen med beskrivelsen af hjælpemiddelskompetencen for 
matematik i grundskolen.  
 

PROGRESSION 
Progressionsbegrebet er centralt for projektet, fordi det forventes at kunne skabe en fælles bevidsthed 
om læringsvejen på tværs af niveau og institutionel forankring. Der skal ifølge lovgivningen være en 
eksplicit progression inden for det enkelte niveau.  
 
I casen om it-faglighed og it-anvendelse skelnes der mellem en dybde- og en breddeprogression i 
relation til grundskole, gymnasium, og universitet. It-faglighed findes ikke som progression i dybden 
uden for de datalogiske it-faglige universitetsstudier. I gymnasiet er it-fagligheden anvendelses-
orienteret, bortset fra i valgfaget programmering, hvor it-fagligheden i sig selv kan være tema for 
undervisningen. Derudover omtales matematik og statistik som nødvendige kompetencer for at forstå 
de datalogiske/ it-faglige discipliner. Den datalogiske it-faglige progression fra gymnasium til univer-
sitetet bygger således implicit primært på matematikfaget i stx-uddannelsen.  
 
I matematik og naturfag i overgangen mellem grundskole og gymnasium er fagligheden både i grund-
skole og gymnasium anvendelsesorienteret, mens gymnasiet også er teoriorienteret. Progressionen i 
den anvendelsesorienterede faglighed går fra fagligt fokus på konkrete anvendelser til fagligt fokus, 
hvor konkrete anvendelser tillige – og måske allermest – er eksempler på generelle fænomener, sam-
menhænge og begreber. Der er ligeledes progression i faglige metoder. Grundlaget for målene i 
grundskolen er, at eleverne skal bruge sig selv som udgangspunkt, og at gymnasiet har fokus på, at 
eleverne skal kunne teoretisere og generalisere. Den væsentlige udfordring i denne forbindelse er at 
undgå at få det udlagt som om, elevernes grundskolebaserede metode ved starten af gymnasieforløbet 
ikke kan anvendes som udgangspunkt, men må forkastes. Når eleverne får denne oplevelse, bidrager 
det til overgangsproblemer.  
 
Når den lærende går fra at være elev til studerende, handler det ifølge stx-bekendtgørelsen om at ud-
vikle faglig indsigt, studiekompetence og selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden. 
Også i de enkelte fag indgår krav om denne type af progression. Det konstateres, at gymnasieskolen 
endnu ikke har løst opgaven at udvikle elevernes studiekompetence og selvstændighed, hvilket bl.a. 
har afstedkommet revisioner, når det gælder vejledning i studieretningsprojektet.  
 
I overgangen fra gymnasiet til universitet flyttes vægten over på det faglige curriculum. Den centrale 
kompetence er her parathed til det næste, der skal læres, og evne til at bruge det, man har lært i et fag i 
forbindelse med et senere fag. Denne progressionsforståelse kan ses som en kombination af en affek-
tiv og personlig forståelse og en forståelse af progression som byggesten, hvor det næstfølgende fag-



 
 
 11 

element bygger på det foregående. Undersøgelsen viser, at det betyder meget for de studerende, at de 
møder forløb, der er veltilrettelagte efter en progressions- og curriculumorienteret faglighed.  
 
I casen om systemforventninger til matematik i læreplanerne for alle niveauer kan der konstateres en 
global udvikling inden for det enkelte institutionelle niveau med undtagelse af universitetet, hvor der 
fra bachelorniveau til kandidatniveau (på de to undersøgte universiteter) tilsyneladende er en mindre 
regression. På denne måde vises det, at hvert enkelt niveau indeholder en progression fra forståelse til 
anvendelse og derfra til overordnet sammenhæng og syntese. Det giver i enhver overgangsfase en ny 
cyklus, som kan opleves som et spring tilbage i vidensniveau og kompetence.  
 
Den progression, der er lagt op til i læreplanerne for andet fremmedsprog, følger en progressions-
opfattelse, der bygger på sprogtilegnelsesforskningens resultater, og som grundlagsdokumentet i 
Fremtidens sprogfag (2003) lægger op til. Læringsmulighederne bevæger sig igennem en række del-
kompetencer, som alle hører med til sprogfærdigheden, men hvor hvert niveau har forskellige hoved-
ansvarsområder og dermed har mulighed for at fokusere og for at bygge mere eksplicit på det eller de 
foregående niveauer. Læreplanerne leverer et grundlag for en tydeligere progression og en større 
sammenhæng mellem niveauerne, som imidlertid ikke nødvendigvis er implementeret i den konkrete 
undervisning.  
 
På tværs af casematerialet kan vi konkludere, at der på de tre undervisningsniveauer, vi arbejder med, 
eksisterer forskellige og i visse tilfælde isolerede fagsyn eller undervisningstraditioner. 
 

ORGANISERINGS- OG ARBEJDSFORMER 
I forskningsprojektet bruges to forskellige begreber, organiserings – og arbejdsformer som betegnel-
ser for parametre, der forventes på et didaktisk grundlag at blive aktualiseret i en konkret form. Un-
dervisere skal således foretage valg, når det gælder undervisningens organisering: 1) Organiserings-
former betegner de fysiske og strukturelle opdelinger, man kan foretage, fx valg mellem individuelt 
arbejde, par- eller gruppearbejde, enkeltfagligt, flerfaglig og tværfagligt, og om der er planlagt under-
visning på ugebasis, månedsbasis eller eksempelvis holdundervisning, der er skemalagt på årsbasis. 2) 
Arbejdsformer betegner de aktivitetsformer, som underviseren kan vælge, og som har forskellige læ-
ringspotentialer dog uden, at der er en entydig kobling mellem arbejdsformer og læringspotentialer, fx 
forelæsning, opgaveløsning, lærerstyret projektarbejde, problemorienteret projektarbejde osv.  
 
Anvendelsen af it er på alle niveauer stadig ofte noget, som læreren skal ”krydse af”, fordi det er et 
krav og ikke er en del af uddannelsernes og undervisningens profil eller identitet, men det ændrer kun 
lidt ved organiserings- og arbejdsformer, at der fx bliver sat strøm til tavlen, hvis man stadig arbejder 
som før. For yderligere at kvalificere it-anvendelsen kan it tænkes ind som en ressource og give an-
ledning til nye overvejelser over fx elevforudsætninger og roller og dermed nye organiserings- og 
arbejdsformer. Man kan sige, at den nye investering fra Undervisningsministeriet i den fagdidaktiske 
anvendelse af it i undervisningen i grundskolen tager fat i spørgsmålet om, hvordan it kan blive inte-
greret i undervisningen, og man kan forvente, at integrationen af it i undervisningen starter fra grund-
skoleniveauet og aktualiserer sig op ad i uddannelsessystemet, fordi elevernes forudsætninger for 
undervisningsformer, der integrerer it, udvikler sig. 
 
I casen om studiestart på engelsk afdækkes en efterspørgsel blandt de studerende efter nye organi-
serings- og arbejdsformer på universitetet. Det moderne universitet optager en langt større del af en 
studenterårgang end tidligere, hvor de studerendes sociale og kulturelle baggrund var forholdsvis ho-
mogen, og den mere heterogene studentermasse i dag stiller krav om et bredt didaktisk repertoire. Et 
bredere repertoire vil imødekomme de studerende, som ikke fra starten mestrer universitets krav, især 
forelæsningen og det større selvstændige ansvar for studiet. Holdundervisning og forelæsninger, som 
bruges hyppigt, kunne med fordel suppleres med fx individuelt arbejde, gruppearbejde, it-baseret un-
dervisning og en øget brug af skriftligt arbejde. 
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Ved at skabe større bredde og variation i organiserings- og arbejdsformer vil man samtidig tage højde 
for de studerendes forventninger til, hvad undervisning er, idet gymnasieelevers erfaring med organi-
serings- og arbejdsformer er langt bredere end det, de præsenteres for på universitetet. De har således 
nogle studiekompetencer, som med fordel kan udnyttes.  
 
Casen som behandler tysk og fransk i et længdeperspektiv, viser at både gymnasieeleverne og de stu-
derende på universitetet i høj grad efterspørger nye organiserings- og arbejdsformer, især dialog-
baseret undervisning, gruppearbejde og bedre muligheder for at deltage aktivt i undervisningen. Den 
relativt lave fokus på dialog i undervisningen er særligt eklatant, når det drejer sig om sprog-
undervisning, der som minimum har kommunikation som delmål. 
 
Opsummerende kan vi nævne, at organiserings- og arbejdsformer udgør en central ramme for den 
faglige og fagdidaktiske udvikling. De mere traditionelle akademiske former ønskes suppleret med 
anvendelsesorienterede og interaktive former, ideelt set med inddragelse af nye medier og nye kom-
munikationsformer. Fra elevside udtrykkes der ofte ønske om mere inddragelse og interaktion, men 
det er påfaldende, at en del elever og studerende giver udtryk for et behov for at få struktureret deres 
tid og deres læring bl.a. ved at ønske eksplicitte anvisninger omkring arbejdsformer. Området er cen-
tralt for den pædagogiske udvikling på alle niveauer og kan samtidig være med til at skabe kontinuitet 
og klare rammer for fagene hele vejen igennem uddannelsessystemet.  
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De seks cases 
Den følgende præsentation af hver af de seks cases, som har været en stor del af det samlede forsk-
ningsprojekt, er et sammendrag af de enkelte cases’ væsentlige præmisser, konklusioner og anbefalin-
ger. 

 

Case 1: ’Det der med computeren..’ It-anvendelse, it-faglighed og it-tilgange  
Helle Mathiasen & Camilla Kølsen de Wit 
 
 
INDLEDNING 
Den følgende artikel opsummerer centrale pointer baseret på forskningsartiklen It-faglighed, It-
anvendelse og It-tilgange. Pointerne er udvalgt med henblik på at fremhæve observationer og iagtta-
gelser af den rolle, it spiller i undervisningen på tværs af uddannelsessystemet i og omkring undervis-
ningen i grundskolen, i gymnasiet og på it-uddannelser på universitetet. I forhold til forskningsartik-
lens fokus på alle aktørerne i og omkring undervisningen og artiklens særlige fokus på elever og stu-
derende er der i denne konferenceartikel fokus på aktørerne rundt om elever og studerende og disses 
holdninger til og erfaringer med it-faglighed og it-anvendelse. Bag forskningen i det samlede case-
arbejde ligger der tre grundlæggende antagelser, som knytter an til og nuanceres af artiklens pointer. 
Antagelserne er, at  
 

• it-anvendelse kan 1) tænkes at kunne bidrage til undervisningsmiljøets mangfoldighed, 2) an-
tages at kunne understøtte læring og 3) ses som en nødvendig kompetence 

• it-faglighed i grundskolen og gymnasiet kan bidrage til valg af it-relaterede universitets-
uddannelser 

• hvis it skal indgå som et centralt tema i uddannelsessystemet, vil det være befordrende for den 
konkrete udvikling af it’s rolle både i et it-anvendelsesperspektiv og et it-faglighedsperspektiv 
at fokusere ikke kun på maskinelle ressourcer men også på hvilke øvrige ressourcer, der skal 
bringes i spil og med hvilken tyngde. Her tænkes fx på lærernes it-faglighed og deres didakti-
ske it-anvendelseskompetencer samt inddragelse af elevernes it-kompetencer og interesse for 
it. 

 
BEGREBSDEFINITIONER 
Følgende begreber er nødvendige for at kunne følge og forstå observationerne og iagttagelserne og i 
sig selv et resultat af forskningsarbejdet. 
 
Begrebet it 
It iagttages her som et bredt spektrum af informationsteknologi. Begrebet it omfatter overordnet soft-
ware og hardware. Det betyder, at digitale medier og netmedierede fora er centrale begreber. Disse 
begreber har adskillige fremtrædelsesformer og funktionaliteter. Der skelnes imellem ’it-anvendelse i 
undervisningen’ som fx brug af officepakken, og it som tema for undervisningen, dvs. ’it-faglighed’, 
som fx programmeringsfaget på stx, it-bac og kandidatuddannelsen i informationsvidenskab på Aar-
hus Universitet.  
 
It-anvendelse 
Begrebet ’it-anvendelse’ fokuserer på anvendelsesaspektet i undervisningen og i relaterede aktiviteter, 
dvs. digitale medier og netmedierede kommunikationsfora, hvilket betyder, at det bl.a. drejer sig om 
brugen af værkstøjsprogrammel, fagspecifikke programmer, færdighedstræningsprogrammer, web-
logs, konferencesystemer, wikies, mail mm. Vi har ikke mødt brugen af mobilteknologi i forbindelse 
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med vores skolebesøg, men heri ligger der et potentiale, som vi ser eleverne bruge flittigt i andre 
sammenhænge end de direkte uddannelsesrelaterede. 
 
Vi skelner overordnet mellem it set som redskabsfunktioner på linie med kendte teknologier, som fx 
skrive-, regne-, tegneredskaber blot tilsat strøm, dvs. tekstbehandling, regneark, grafikprogrammel og 
præsentationsprogrammel, og så it set i et medieperspektiv, hvor der ud over kendte medier som ra-
dio, tv, aviser og bøger er tilført nye medieformer (kommunikationsfora) som f.eks. chat, mail, video-
konference og hjemmesider på den ene side og på den anden side mere eller mindre lukkede intende-
rede læringsressourcer som eksempelvis træningsprogrammer og programprodukter til enkelte fag 
eller til flerfaglige forløb.  
 
It-faglighed 
Det andet fokus, vi har i denne case, er it som undervisningens tema. It-faglighed vil her blive uddif-
ferentieret i to dele: En anvendelsesorienteret del, hvor it-fagligheden kobler sig til et applikations-
niveau, og en del, der kobler it-faglighed til et datalogisk niveau. I den anvendelsesorienterede del 
handler det om undervisning i fx tekstbehandling, regneark, præsentationsprogrammel og brug af 
internettets vifte af tilbud som fx web 2.0. I den datalogisk it-faglige del handler det om fx metoder til 
problemløsning og optimering og programmering, fx af hjemmesider eller andre systemer. Der indgår 
endvidere discipliner som matematik, brugergrænsedesign, systemimplementering og discipliner, hvor 
der arbejdes med implementering af it i en reel brugssituation, enten anskuet fra den individuelle bru-
ger eller fra et organisatorisk synspunkt. I den anvendelsesorienterede del af it-fagligheden kan de 
specifikke it-faglige emner ses integreret i de forskellige fag, mens datalogiske emner er reserveret til 
primært datalogiorienterede fag i de gymnasiale uddannelser eller datalogisk orienterede studier på 
universitetet.  
 
Progression 
I forbindelse med temaerne it-faglighed og it-anvendelse kobles begrebet progression på disse, så der 
yderligere kan skelnes mellem it-faglig progression (+/-) og it-anvendelsesprogression (+/-). Med 
denne kobling ønsker vi at fokusere på it-faglighed og it-anvendelse fra grundskole til universitet med 
udgangspunkt i at undersøge, om der er en frugtbar udvikling eller et ”gab”, hvad angår brugen af it 
og it-faglighed, når elever bevæger sig fra grundskole til gymnasium og videre til universitet.  
 
It-anvendelsen og it-fagligheden i uddannelsessystemet 
Med hensyn til elevers valg af ungdomsuddannelse viser billedet, at stx ikke på samme måde som htx 
har manifesteret sig med en profil inden for it-faglighed: 

 
Htx har fået en klar profil, hvor programmering er synlig. Det er ikke tilfældet på stx (…) De fle-
ste stx elever ved ikke hvad datalogi er for noget. Der bliver ikke informeret om det.(…) Da ele-
verne, dvs. drengene, ikke vælger datalogi-faget, kan den velkendte mekanisme, hvor den gode 
lærer kan være afgørende for et senere valg af videregående uddannelse, ikke komme i spil. At 
man tager faget datalogi, betyder ikke noget for, om man er velegnet til at studere datalogi, men 
det betyder noget for, om eleverne får øje på faget datalogi som uddannelsesmulighed. (Gymna-
sieunderviser med specielle it-kompetencer.) 

 
Et andet helt konkret tema er de fysiske rammer som en væsentlig didaktisk parameter, hvor præmis-
serne ændrer sig: 

 
Det generelle billede er: edb-lokaler, som man booker, og så sidder eleverne der og søger et eller 
andet, og så kan læreren sige og notere, at nu har jeg anvendt it i undervisningen, fx ”Nu skal vi 
arbejde med buddhisme, gå ind og find noget”. Men flere og flere gymnasier er begyndt at lukke 
lokalet, så man ikke som lærere mere kan booke et lokale Det er blevet elevernes lokale. (Gym-
nasieunderviser med specielle it-kompetencer). 
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Et andet konkret tema er, at ”eksamen skal også være digital. Det er et klart signal til både elever og 
lærere om at komme op i omdrejninger mht. at anvende it”. Logikken er, at eksamen er en særlig sty-
rende faktor, og undervisningen tilrettelægges i vid udstrækning ud fra eksamenskrav, eksamensform 
og afviklingskontekst. Der er faktisk et igangsat forsøg, hvor der i seks udvalgte fag på stx og hhx 
gives mulighed for at bruge internettet til skriftlig eksamen, dog ikke til kommunikation med andre 
under eksaminationen. Dette er sagt på baggrund af følgende iagttagelser fra en gymnasielærer:  
 

Mht. til lærernes intentioner med brug af it i undervisningen: Lærerne medreflekterer IKKE it. 
De skal bare have krydset det af, de administrative funktioner er godtaget af lærerne, fronter, lec-
tio, men ikke it-brug, der er af mere didaktisk anvendelseskarakter. 

 
Endvidere siges det, at nytte-tilgangen er væsentlig for den enkeltes valg og fravalg af teknologibrug, 
dvs. om teknologien kan bruges til noget i undervisningen. Denne gymnasielærer mener, at  

 
(…) folkeskolen er ved at kunne revolutionere. Nu har mange 3. klasser fået pc’ere og der er 
elektroniske tavler overalt. Hvis gymnasiet ikke vågner op, vil gymnasiet blive ramt af en tsuna-
mi. Der er en revolution på vej i folkeskolen, folkeskolen er meget mere on the move, det er i 
folkeskolen, det rører sig. Og gymnasiet er nødt til at forholde sig til det der sker i folkeskolen.  

 
Afsluttende kan det atter fremhæves, at den problemstilling, der er behandlet i denne artikel, ikke 
lader sig løse med et trylleslag, men derimod er en form for blind it-vinkel, der er opstået i uddannel-
sessystemet, som kræver en samlet og fokuseret indsats, hvis den skal løses. Her et citat fra en gym-
nasieunderviser med særlige kompetencer mht. it og uddannelse: 

 
Progressionen i it-anvendelsen i uddannelser skal ske fra nationalt plan og som en topstyring. Der 
skal sættes en politisk dagsorden, hvis formål det er at styre it-udviklingen i uddannelses-
systemet. Det kan ikke under de nuværende forhold skabes nedefra, dvs. fra skolerne og opad i 
systemet. 

It må i denne politiske dagsorden defineres som en ’borgerkompetence’ eller en erhvervs-
kompetence og dermed et fagligt område. Der er ganske få elever, som rent faktisk forstår, at det 
er muligt at få en uddannelse og et job inden for it-området. Problemet i forhold til at sætte den 
politiske dagsorden er, at det er svært for politikerne at skelne mellem datalogi (it-faglighed) og 
it- anvendelse i fagene. 

 
Det vil sige at den gængse idé i dansk uddannelsestænkning om, at bl.a. fokus på ’spydspidser’ på den 
enkelte skole skulle initiere, at ideer breder sig som ’ringe i vandet’, ikke synes at være vejen frem 
ifølge de interviewede. Den 28. maj 2009 kom der en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet 
med titlen 11 millioner til it i folkeskolen. Budskabet er, at it skal integreres bedre i grundskolen gen-
nem (1) e-læringskurser til lærerne, (2) online-lektiehjælp til eleverne og (3) opgradering af EMU’en, 
Danmarks undervisningsportal. Pointen i denne sammenhæng er dels, at: 
 

It er jo ikke fuldt ud implementeret, og lærerne er ikke ’rustet’ trods kørekort … It kørekort er 
ikke det samme som at udvikle sin undervisning, og det er ikke lykkedes ved at tage et it-
kørekort. (Forsker i it-anvendelse i grundskolen). 

 
Og dels er pointen tillige, at for at lærerne kan rette deres opmærksomhed mod, at it i grundskolen er 
rettet mod fremtiden, nye jobs og ’sømløse’ grænseflader osv., så er det nødvendigt, at lærerne kan 
forandre deres mentale beredskab, deres meningshorisont og forventningshorisont og mestre det at 
være lærer i al sin kompleksitet. Det handler med andre ord om, at lærerne får nogle mestrings-
strategier i forhold til it som en del af undervisningen, som en forsker i it-anvendelse i grundskolen 
siger. 
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KONKLUSION 
Hvis antagelserne nævnt i indledningen og undersøgelsens findings kan tænkes som et bidrag til den 
fortsatte diskussion, ser vi det som en væsentlig pointe, at der fortsat udfoldes og udforskes, hvordan 
den nuværende rolle, it spiller i uddannelsessystemet, kan målrettes de ønsker, behov og forvent-
ninger, som uddannelsessystemet og dets omverden har til it. Det gælder både didaktiske perspektiver, 
som læringsunderstøttende potentiale i bredeste forstand, og it-faglighed i grundskolen og gymnasiet 
som væsentlig faktor for valg af it-relaterede universitetsuddannelser samt bl.a. lærernes it-faglighed 
og deres didaktiske it-anvendelseskompetencer samt inddragelse af elevernes it-kompetencer og inte-
resse for it.  

 

Case 2: Progression i matematik og naturvidenskab fra grundskole til stx - 
hvordan kan det blive helt forkert i gymnasiet at bruge det, man har lært? 
Lena Lindenskov, Karsten Enggaard, Annemarie Møller Andersen & Helene Sørensen 
 
 
INDLEDNING 
Med casen fremlægger vi nogle undersøgelsesresultater, som giver ideer til, hvordan et samarbejde 
mellem gymnasium og folkeskole kan bidrage til opfyldelse af det politiske mål, at 95 % af en årgang 
skal fuldføre en ungdomsuddannelse, og samtidig bevare og udvikle elevernes interesse for matematik 
og naturfag. Det er vores intention, at undervisere, elever, forældre og ledelse – med støtte fra det 
administrative og politiske niveau - på baggrund af undersøgelsens resultater bliver i stand til at se 
deres egen virksomhed i en større sammenhæng og foretage nødvendige justeringer.  
 
Det er vores vurdering at der kan udpeges relevante små forandringer med stor effekt på elevernes 
udbytte og gennemførsel.  
 
 
FORMÅL OG BAGGRUND 
Formålet med undersøgelsen i case 2 er at undersøge brugen og kommunikationen af faglige og studi-
emæssige forudsætninger i overgangen mellem grundskole og stx i relation til matematik og natur-
videnskab med henblik på 
 

• at udpege opmærksomhedspunkter for grundskole og stx og 
• at opstille forslag til, hvordan gymnasiet i højere grad drager nytte af elevernes forud-

sætninger og kvalificerer elevers motivation og læring inden for undervisning og uddannelse 
med matematik og naturfag. 

 
Casen søger svar på følgende fire forskningsspørgsmål om overgangen fra grundskole til stx i mate-
matik og naturvidenskab: 

1. Hvad karakteriserer henholdsvis elevers og læreres umiddelbare beskrivelser af elevernes 
overgang fra grundskole til stx?  

2. Er der forskel på, hvad gymnasielærerne mener, de prioriterer i deres undervisning, og hvad 
eleverne mener, at lærerne prioriterer?  

3. Er der forskel på, hvordan elever og lærere vurderer, at elevernes faglige forudsætninger vur-
deres og bruges?  

4. Hvilke værktøjer bruger lærere og elever i metakommunikationen om elevernes læring, her-
under i hvilken grad efterprøver og kontrollerer parterne i løbet af kommunikation, hvordan 
den ene part forstår den anden parts valg af handlinger og ytringer? 
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Institutionsmæssigt har vi afgrænset undersøgelsen til gymnasiet og til det første halvår. Et længere 
tidsforløb gennem gymnasiet kan være relevant i efterfølgende undersøgelser. Det er ligeledes op til 
efterfølgende studier at udbygge casen ved at inddrage opfattelser og erfaringer blandt grundskolens 
lærere i matematik og naturfagene.  
 
 
DATAGRUNDLAG 
Vi har indsamlet data fra tre gymnasieskoler. De adskiller sig i geografisk beliggenhed (region og 
by/land) og i elevernes gennemsnitlige socio-økonomiske og kulturelle baggrund. Skolerne er ikke 
repræsentativt udvalgt, men på den enkelte skole er elever, der indgår i gruppeinterviews, tilfældigt 
udvalgt. Vi anser det som en kvalitet ved casen, at den er uafhængig af evaluering af bestemte tiltag, 
og at de tre skoler ikke er i gang med særlige tiltag inden for indsatsområdet overgang mellem grund-
skole og stx, for dermed afspejler casen det hverdagsagtige for gymnasieskolen som helhed.  
 
Casen inddrager elever og lærere fra de tre gymnasier, og den anvender spørgeskemaer, interviews og 
kognitive opgaver. Det webbaserede elevspørgeskema er besvaret af 389 elever fra femten 1.g klasser, 
mens det webbaserede lærerspørgeskema er besvaret af 18 lærere. Den samlede elevgruppe på 389 er 
udvalgt på klassebasis, idet der er truffet aftale med skolerne om, at skolerne tilfældigt vælger klasser, 
således at der indgår en bred fordeling på studieretninger. I hver af de femten klasser har vi selv til-
fældigt udvalgt tre drenge og tre piger, dels til individuelt at besvare fire faglige opgaver og dels til 
gruppeinterviews umiddelbart efter, at hele klassen havde besvaret spørgeskemaet. Desuden har vi 
analyseret officielle dokumenter som bekendtgørelser og undervisningsvejledninger samt relevante 
rapporter. 
 
 
RESULTATER 
I de følgende angives resultater fra casen, der vedrører elevforudsætninger og kommunikation om 
elevernes faglige læring 
 
Forudsætninger: vurdering og brug 
I disse papirer nævnes det om overgangen fra grundskolen: ”Fra starten bygges der naturligt på de 
færdigheder, som eleverne møder med fra grundskolen. Gradvist skal de tilegne sig viden og færdig-
heder på et grundlæggende gymnasialt niveau inden for dele af alle fire fag. (Undervisningsmi-
nisteriet (september 2007) naturvidenskabeligt grundforløb – stx-vejledning). 
 
Vi har spurgt elever og lærere om elevernes forudsætninger fra grundskolens forskellige fag: Mener 
eleverne, at de kan bruge det, de har lært i grundskolen? Mener lærerne, at undervisningen kan bygge 
på elevernes grundskoleviden? I interviewene lød vores spørgsmål til eleverne: ’Hvordan oplever du, 
at din faglige kunnen og viden svarer til lærernes forventninger i henholdsvis naturvidenskabelige 
grundforløb og matematik?’. Til lærerne har vi stillet spørgsmålet ’Hvordan oplever du, at elevernes 
faglige kunnen og viden svarer til dine forventninger i henholdsvis naturvidenskabelige grundforløb 
og matematik?’ Hovedindtrykket fra interviewene er, at lærerne vurderer elevernes forudsætninger 
som ringere, end eleverne selv vurderer dem, hvilket bekræfter resultaterne fra spørgeskema.  
 
Lærerne giver kraftigt udtryk for, at elevernes forudsætninger er endog meget ringe. En hel del elever 
giver udtryk for, at deres forudsætninger ikke udnyttes. En elev udtrykker det på denne måde: ”Vi har 
lært i 10 år at løse ligninger, og nu får vi at vide, at det er galt!” Mange fortæller, at de kan ligninger 
fra grundskolen, og at der så i gymnasiet er mere komplicerede ligninger. En elev siger: ”Jeg forstår 
ikke, hvorfor man ikke starter med det, vi kan, og så bygger det op derfra.”. Nogle elever udtrykker, at 
de er overraskede over gymnasiets krav om præcision og krav om en bestemt terminologi. Gymnasie-
lærerne anvender gymnasietermer uden at konkretisere dem eller lade dem blive ledsaget af udtryk fra 
hverdagssprog og grundskolefagsprog. I matematik oplever eleverne desuden, at lærerne anvender 
nogle nye metoder, og stiller krav om, at eleverne også bruger de nye metoder.  
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Kommunikation om elevernes faglige læring  
I interviewene har vi spurgt til kommunikation og til forståelseskontrol i kommunikationen. Vi har 
spurgt lærerne: 
 

• På hvilke måder prøver du i naturvidenskabeligt grundforløb og matematik at finde ud af, 
hvad eleverne allerede ved og kan?  

• På hvilke måder prøver du i naturvidenskabeligt grundforløb og matematik at finde ud af, 
hvad der er svært; og hvad der er let for eleverne?  

• Hvad gør eleverne selv for at fortælle dig, hvad de synes er let og svært i naturvidenskabeligt 
grundforløb og matematik? 

 
Vi har spurgt eleverne: 

• På hvilke måder prøver lærerne i naturvidenskabeligt grundforløb og matematik at finde ud 
af, hvad I allerede ved og kan?  

• På hvilke måder prøver lærerne i naturvidenskabeligt grundforløb og matematik at finde ud 
af, hvad der er svært, og hvad der er let for jer?  

• Hvad gør du/I selv for at fortælle lærerne, hvad I synes er let og svært i naturvidenskabeligt 
grundforløb og matematik? 

 
Elever og lærere er enige om, at det er udbredt, at lærere udarbejder testspørgsmål og skriftlige opga-
ver, elever besvarer, lærere retter og afleverer til elever. 

Elever og lærere er enige om at, lærerne bruger direkte spørgsmål som metode: forstår I, ved I, og om, 
at elevers tavshed og inaktivitet er udtryk for at de ikke kan finde ud af det faglige.  

Elever og lærere er ikke enige om, hvorvidt lærerne kender elevernes forudsætninger. Lærerne taler i 
interviewene om elever som en helhed, og de anvender deres erfaring fra tidligere år som indikator 
for, hvad der er svært og let for de aktuelle elever.  

Elever og lærere er ikke enige om, hvorvidt elever spørger åbent til det, de ikke forstår. Der er elever, 
der siger, at det er flovt at spørge i klassen, når alle de andre elever hører det; men ingen lærere næv-
ner dette som en problematik.  

Nogle elever oplever, at lektier ikke tages op eller anvendes senere.  

Elevernes metoder til at fortælle, hvad der er svært og let er: at markere eller ej, afvente eller tilkende-
give ikke at forstå, spørge, bede om ny forklaring, svare på lærerspørgsmål med ja og nej, spørge an-
dre elever. 

Lærerne angiver, at det er en vigtig metode til at få indblik i, hvad der er let og svært for eleverne, at 
gå i dialog med eleverne under elevernes gruppearbejde.  

 

KONKLUSION 
Perspektivet for casen er at formulere opmærksomhedspunkter og konkrete forslag med henblik på 
flere elevers gennemførelse af gymnasiet og med henblik på kvalitet i den faglige læring og motivati-
on hos flere elever. Opmærksomhedspunkter og konkrete forslag kan omhandle brobygningsinitiativer 
og særlige events, men vi anbefaler, at der især rettes fokus på den almindelige daglige praksis i fol-
keskole og stx.  
 
Casen er designet til udforskning af kritiske brudflader hos elever og lærere og mellem elever og lære-
re. Casens resultater er i samklang med evalueringer af gymnasiereformen og supplerer dem med en 
fagdidaktisk synsvinkel og med elevopfattelser fra interviews fra 87 elever og spørgeskemaer fra over 
350 elever. 
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Casens sammenstilling af styredokumenter, andre undersøgelser, PISA-opgaver, spørgeskemaer og 
interviews tyder kraftigt på, at der ligger potentialer til at øge elevers læring og motivation gennem 
praktisk fagdidaktisk og pædagogisk udvikling, hvor  
 

• folkeskolelærere og gymnasielærere uddyber deres kendskab til den anden institutions fagpro-
filer og faglige kommunikationsformer  

• gymnasielærerne i højere grad afsøger elevernes fagsprog 
• gymnasieundervisning inddrager det, som eleverne kan 
• der arbejdes med, hvordan elevernes forudsætninger kan inddrages i den progression, som 

kræves på gymnasiets præmisser 
• der arbejdes fokuseret på forskellene mellem det konkrete og det abstrakte¸ på grader af præ-

cision og hverdagssprog over for fagsprog i henholdsvis grundskole og gymnasium mhp. at 
indgå i dialog med den anden institution  

• der arbejdes med studievaner hos gymnasieelever 
• der arbejdes med lærer- og elevforventninger om, hvordan lektier skal kontrolleres og ekspli-

cit anvendes 
• både grundskole- og gymnasieundervisning klargør og specificerer læringsmål for de forskel-

lige elevaktiviteter. 
 
 
VIDERE ARBEJDE  
Følgende spørgsmål kunne være udgangspunkt for kommende forsknings- og udviklingsprojekter: 
 
Hvilke kommunikationsformer er effektfulde med henblik på at udnytte elevernes faglige og studieva-
nemæssige forudsætninger i matematik og naturvidenskab som potentiale i forbindelse med overgan-
ge i uddannelsessystemet – i kommunikation, der går på tværs mellem institutioner, fx grundskole-stx, 
og i kommunikation mellem elever og lærere i gymnasieundervisningen.  

 

Case 3: Fra elev til studerende. En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet 
til engelskstudiet på universitetet 
Dorte Ågård 
 
 
FORMÅL 
Formålet med denne del af projektet er at undersøge, hvordan studiestartere på engelskstudiet på AU 
oplever overgangen fra gymnasiet til universitetet. Undersøgelsen er gennemført ved brug af spørge-
skemaer og fokusgruppeinterview blandt studerende og undervisere på første semester. Den sætter 
fokus på følgende forskningsspørgsmål: I hvilken grad oplever de studerende, at universitetet skaber 
sammenhæng og progression mellem de studiekompetencer, som de studerende har erhvervet i gym-
nasiet, og de måder at arbejde på, som praktiseres i førsteårsundervisningen? 
 
 
HOVEDKONKLUSIONER 
Undersøgelsens resultater kan sammenfattes i fem hovedkonklusioner: 
 

• De studerende er en meget heterogen gruppe, som oplever overgangen ret forskelligt 
• Undervisningsformerne tilgodeser dem, der har lært at arbejde selvstændigt og at få udbytte af 

den traditionelle universitetspædagogik 
• Mange har vanskeligheder med at disponere og strukturere tiden 
• Mange er skuffede over, at mundtlig sprogfærdighed fylder relativt lidt på engelskstudiet. 
• Mange er ikke klar over, hvordan studiet er opbygget, og hvad de kan forvente. 
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Store forskelle i vurderingen af undervisningsformer 
De studerende er blevet spurgt, hvor ofte de indtil videre har mødt en række forskellige undervis-
ningsformer, og konklusionen er, at spektret er noget mere snævert end det, de har været vant til: 
Holdundervisning og forelæsning bruges hyppigt, mens fx individuelt arbejde, gruppearbejde (kort og 
langt), it-baseret undervisning og skriftlige opgaver bruges sjældent.  
 
De studerende er dernæst blevet bedt om at vurdere, om det er positivt eller negativt, at universitets-
undervisningen er anderledes end gymnasiets. I disse svar tegnes der et billede af en heterogen grup-
pe, som vurderer universitetsundervisningen meget forskelligt, har meget forskellige forudsætninger 
og forskellige foretrukne undervisningsformer.  
 
Denne spredning betyder, at det er vanskeligt for underviserne at planlægge og gennemføre undervis-
ning, når studentergruppen er så heterogen. Samtidig ser det ud til, at der er dele af studentergruppen, 
som ikke tilgodeses. At dømme ud fra udsagnene om universitetsundervisningen favoriseres den del, 
der allerede fra studiestarten har de nødvendige studiekompetencer, især evne til at få udbytte af fore-
læsninger og til at arbejde aktivt i holdundervisningen.  
 
Et didaktisk svar på denne udfordring ville være at udvikle undervisernes beredskab af undervisnings-
strategier og et bredt didaktisk repertoire. En høj grad af variation i brugen af undervisningsformer i 
den enkelte lektion såvel som hen over et forløb kan sikre mange studerende den fornødne faglige 
udfordring og læringsudbytte. Der ligger således et udviklingspotentiale i at udvikle flere under-
visningsformer. 
 
At planlægge sin tid: et hovedproblem for de studerende 
De studerende er dernæst blevet bedt om at angive, hvilke almene kompetencer, de synes de mangler 
ved starten af studiet, og som de gerne ville have lært mere af i gymnasiet. Topscoreren blandt svare-
ne er at planlægge sit arbejde. De problemer, der angives, er at bruge en hel arbejdsdag, at disponere 
sin tid, at finde oplysninger i tide, at få læst de 200 sider til næste gang osv., og respondenter fortæl-
ler, at det virker kaotisk og stressende at få gjort det, der kræves. 
 
Når man spørger underviserne, hvilke almene studiekompetencer, de mener, de studerende kunne 
have lært mere af, angiver de problemet som manglende forberedelse. Det er nærliggende at se de 
studerendes problemer med at planlægge og undervisernes påpegning af den manglende forberedelse 
som to sider af samme sag. En af årsagerne til den manglende forberedelse kan jo være, at de ikke 
evner at planlægge deres tid. Denne problemstilling er således ret væsentlig for, hvordan undervis-
ningen foregår og afvikles. 
 
Man ville sandsynligvis kunne øge de studerendes effektivitet, hvis man hjalp dem i deres omstillings-
proces ved at udvikle strukturer og hjælpestrategier, fx ved at effektivisere og udvikle læsegruppers 
måde at fungere på, da der er mange læringsmæssige og trivselsmæssige fordele ved at hjælpe med at 
etablere et godt studiemæssigt arbejdsfællesskab.  
 
En anden måde at hjælpe studerende med strukturering er brug af skriftlige opgaver. Af opgørelsen af 
undervisningsformer fremgår det, at skriftlige opgaver bruges ret lidt på første semester, og de efterly-
ses i de studerendes svar. En øget brug heraf kunne være en måde at inddele såvel de studerendes 
pensum som deres tid, idet de får mulighed for at skære stoffet til i mindre dele og får en række dead-
lines. Skriftlig bearbejdning af stof er tilmed et effektivt læringsredskab. Bekymringen for, at skriftli-
ge opgaver kræver rettearbejde kan afholde undervisere fra at stille skriftlige opgaver. Man kan derfor 
med fordel søge inspiration i erfaringer med skriftlige opgavetyper, der ikke involverer rettearbejde. 
 
Sprogfærdighed: en kilde til frustration 
De studerende er blevet spurgt, i hvilken grad de føler sig udfordret i udviklingen af en række færdig-
heder, og en ret stor del føler sig ikke udfordret med hensyn til sprogfærdighed og udtrykker skuffelse 
over, at sprogtræning indgår i studiet i ringe grad. Andre undersøgelser viser, at det i høj grad er det at 
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tale fremmedsproget, som er vigtigt for studerende, når de lærer sprog, og det er en motivation for at 
søge ind på et fremmedsprogsstudium. Set i det lys er det altså tale om en alvorlig frustration.  
 
Nogle af underviserne er ikke overraskede over de studerendes holdning. De giver udtryk for, at det er 
en klassisk problemstilling, og de mener ikke, at det er et universitetsstudiums opgave at lave sprog-
færdighedstræning. Det er de studerendes eget ansvar, for ”det er ikke en sprogskole”, og endvidere er 
underviserne på universitetet ikke kvalificerede til at undervise i sprog, men kun om sprog, påpeger 
de.  
 
De divergerende forventninger peger først og fremmest på, at der er et stort behov for en forventnings-
afstemning, således at de studerende kan blive klar over, hvad de realistisk kan forvente. Man må 
være bevidst om, at man derved kan komme til at demotivere (nogle) nye studerende, og man kunne 
overveje, om man også på andre måder kunne komme de studerende i møde, fx ved at tilrettelægge 
undervisningen på måder, der fordrer aktiv samtale i stort omfang, og som giver mulighed for at give 
de studerende feedback på deres sprogfærdighed 
 
Behov for mere viden om studiet og om de studerende 
Der tegner sig i undersøgelsen et billede af, at den viden, som studerende og undervisere behøver for 
at udføre deres respektive funktioner effektivt og professionelt, er mangelfuld. For studerende er stu-
dieordningen en kilde til information om studiets faglige mål og om, hvilke forventninger de kan have 
til det fremtidige studium, herunder fx til hvordan sprogfærdighed praktiseres på studiet. Men mange 
studerende kender ikke studieordningen.  
 
For undervisernes vedkommende ser det også ud til, at en øget viden kunne være nyttig, da de ser ud 
til at have en ringe indsigt i de nye studerendes faglige niveau. På grund af gymnasiereformen, der har 
skabt væsentlige ændringer i såvel engelskfaget som i opbygningen af almene kompetencer, vil de 
studerendes forudsætninger givetvis komme til at se anderledes ud de kommende år. Alene af den 
grund er det vigtigt for universitetslærerne at blive helt ajour med de nye læreplaner og bekendtgørel-
ser, der ligger til grund for gymnasiereformen fra 2005. 
 
Behov for pædagogisk udviklingsarbejde i gymnasiet 
I disse år arbejdes der i gymnasiet med at udvikle aktiverende og varierede arbejds- og organiserings-
former. I styredokumenter i kølvandet på gymnasiereformen 2005 er der indbygget krav om udvikling 
af studiekompetence fra elev til studerende, ikke mindst i krav til arbejdsformer og didaktisk progres-
sion. 
 
Men gymnasieskolen har endnu ikke løst opgaven. Det kommer bl.a. til udtryk ved en aktuel ministe-
riel justering af studieretningsprojektet: Rammerne for den individuelle skriftlige opgave i 3.g har 
siden 2005 været 14 dage. Med ændringen kan skolerne fra 2009-10 dele perioden i to gange fem 
arbejdsdage, og tilbud om vejledning både før og i løbet af skriveperioden er blevet obligatorisk. Be-
grundelsen er, at det for mange elever er for vanskelig en opgave at arbejde på egen hånd i 14 dage, 
ikke mindst den del af elevgruppen, som kommer fra uddannelsesfremmede miljøer, og som ikke kan 
få hjælp til at lave opgaven. 
 
Et af problemerne er naturligvis at disponere og strukturere sin tid, og hvis det skal læres, er det nød-
vendigt, at man på det enkelte gymnasium løbende tematiserer og træner disse kompetencer – proces-
skrivning, informationssøgning, tidsstyring og stresshåndtering - således, at de gradvist opbygges, og 
eleverne faktisk er klar til at påbegynde et universitetsstudium. 
 
Nyt gymnasiepædagogikum sætter universitetspædagogikken under pres 
Siden 2002 er der sket store ændringer af gymnasiets pædagogikumuddannelse, og de nye universi-
tetsstuderende har i stigende grad haft pædagogisk veluddannede gymnasielærere med de fællestræk, 
at de er teoretisk velfunderede, arbejder bevidst med arbejds- og organiseringsformer og træner ele-
verne i dem og tilstræber stor variation for at nå alle typer elever. 
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Det er sandsynligt, at disse erfaringer vil smitte af på de nye studerendes forventninger til deres uni-
versitetsundervisere således, at de vil stille krav i forhold til den pædagogiske tilrettelæggelse af un-
dervisningen, forvente variation og aktivitet og stille krav om koordination af den samlede uddannel-
se.  
 
Afslutning 
Omstillingsprocessen, som de nye studerende befinder sig i, er en balancegang: På den ene side skal 
universitetsstudiet påtage sig ansvaret for at færdiggøre opgaven med at omforme elever til selvstæn-
dige studerende, og dermed arbejde på at tilrettelægge undervisningen, så studiet matcher de studeren-
des studiekompetencer. På den anden side skal studiet markere, at der er forskel på gymnasiet og uni-
versitetet, og de nye studerende må acceptere, at der stilles høje faglige krav, og at det kræver en stor 
arbejdsindsats og selvstændighed at studere.  
 
Det sidste hensyn fremføres ind imellem som begrundelse for ikke at ”holde de studerende i hånden”. 
Men de studerende skal kun have hjælp i overgangsfasen, dvs. det første år og især det første semes-
ter. Der bør være progression i studiet således, at de derefter gradvist forventes at mestre et selvstæn-
digt studium. Desuden forholder det sig ikke sådan, at det faglige niveau sænkes, hvis man udvikler 
undervisningsformerne og imødekommer de studerendes behov for hjælp i omstillingsprocessen. Der 
er ikke noget modsætningsforhold mellem faglighed og didaktik. Tværtimod kan mange af de initiati-
ver, som er omtalt i denne rapport, medvirke til at øge det faglige udbytte, fordi de bidrager til, at de 
studerende faktisk lærer af det, som foregår på deres studium. 

 

Case 4: Overgange imellem stx og universitet – fagligheder og introforløb  
Morten Misfeldt & Finn Bendixen  
 
Formålet med case 4 er at bidrage med ny viden om, hvordan det universitære system adresserer over-
gangsproblematikken. Vi vil skabe viden om, hvordan de faglige og de mere sociale aspekter af at 
starte på universitet forholder sig til hinanden, og om hvilke fagligheder, der møder de nye studeren-
de, når de starter på en naturvidenskabelig uddannelse.  

Det er et særskilt mål med projektet at tilvejebringe viden om studiestarten på naturvidenskab, 
der kvalificerer overvejelser om at producere læremidler eller læringsspil, der fremmer overgangen.  

 
 

OVERORDNET TILGANG 
Undersøgelsen er planlagt sådan, at de data, vi indsamler, har indflydelse på, hvilke begreber og for-
hold, der betragtes som centrale og underkastes yderligere empirisk undersøgelse og teoretisk afkla-
ring. Metodisk baserer undersøgelsen sig på interviews med relevante studiestartsaktører. Vi ser over-
gangsproblematikken som en proces, hvor de studerende skal blive del af et fagligt fællesskab og 
skabe en identitet som deltagere i fællesskabet.  
 
 
FORSKNINGSSPØRGSMÅL 
Det indledende undersøgelsesspørgsmål var: Hvad er en god studiestart, og hvordan støttes en sådan 
igennem specielt designede introforløb? og som underspørgsmål: Er det muligt at designe læremidler, 
der kan adressere overgangsproblematikken på tværs af de naturvidenskabelige fag? 
 
Tanken var at undersøge de første faglige kurser, de studerende møder, og finde fælles træk ved god 
praksis, der kunne danne udgangspunkt for design af læremidler til at adressere overgangen til univer-
sitet.  

Efter den første række af interviews viste det sig imidlertid, at introforløbene (de første egentlige 
kurser og faglige aktiviteter) var så dybt knyttet til de konkrete studier, at det var mere fornuftigt at 
interessere sig for, hvorledes man sammentænker de sociale og de faglige aspekter af introduktionen. 
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Vi begyndte at interessere os for, hvordan det, at der opbygges fællesskaber imellem de studerende, 
kan spille sammen med den faglige undervisning.  
 
I vores arbejde med at præcisere, har vi fundet det vigtigt at belyse, hvilke fagligheder der møder de 
studerende i forbindelse med deres start på universitetet. Dette spørgsmål er centralt for den sidste del 
af empiriindsamling og analyse, og undersøgelsens resultat kan ses som en form for klassifikation af 
forskellige relevante fagligheder i studiestartsprocessen. I løbet af undersøgelsen har fokus flyttet sig 
til at forstå, hvilke fagligheder der er i spil i studieintroen.  
 
Beskrivelse af introforløb 
Der er interviewet repræsentanter fra de naturvidenskabelige studier ved Københavns og Århus Uni-
versiteter og RUC. To mål med studieintroen, som går igen, er spørgsmålet om at lære hinanden at 
kende og at blive klar til at studere på universitet. På nogle steder betragtes det som ”to sider af sam-
me sag”, mens det på andre uddannelser er to særskilte mål. Sammenfaldet af det sociale og det fagli-
ge er interessant, fordi det lægger op til, at de nye studerende fra starten skal deltage i en faglig prak-
sis, hvor de skal være kolleger og studiekammerater. Sammentænkning af den faglige og den sociale 
dimension af intro ses fx på RUC Natbas, hvor man har valgt at have et pilotprojekt som omdrej-
ningspunkt for introaktiviteterne. Der introduceres til gruppearbejdsformen og udarbejdes en problem-
formulering. Det sikrer, at de studerende arbejder sammen, og er samtidig en introduktion til den bæ-
rende arbejdsform på RUC-studiet. 
  
Vi har valgt at gå mere i dybden med kemi og nanoscience ved KU, hvor vi finder nogle praksisser, 
der tilsyneladende fungerer. Udvælgelsen er ikke resultat af en systematisk scanning, og vi hævder 
ikke, at disse fag er bedre til at tackle overgangsproblematikken end andre. Det indledende kursus i 
nanoscience er et eksperimentelt forløb med tilknyttede forelæsninger. I 2007 var den bærende opga-
ve at lave en solcelle og i 2008 en nano-DNA-sensor. Kurset kører i første halvdel af efterårssemes-
tret. Tanken bag er at møde de studerende med det, de er kommet for at lære. Studieleder Per Hede-
gaard udtrykker det således:  
 

Det første kursus, de skal i gang med, er et ret eksperimentelt forløb, hvor de bliver kastet ud i at 
prøve det her nano, og det er jo det, de har valgt studiet for. Lidt efter lidt finder de ud af, at de 
bliver nødt til at fordybe sig, og så mener vi, at de er mere motiverede for de mere boglige kur-
ser. 

 
Det er således en prioritering at vise dels, hvad nanoscience er for noget, dels at motivere til at studere 
”det mere boglige”, fordi det kan kvalificere det eksperimentelle arbejde.  
 
Vores interviews af studerende giver et godt modspil til udsagnene fra studieledelsen. På den ene side 
udtrykker de studerende, at institutionen har vist god forståelse for deres forudsætninger fra gymnasi-
et. På den anden side siger de samstemmende, at blok 2 i efterårssemestret er en brat opvågen, for her 
bliver undervisningen efter introforløbet mærkbart sværere. De er alle enige om, at der sker en rigtig 
god socialisering i starten, og at de har fået både en individuel identitet som nanostuderende og et 
godt gruppesammenhold.  
 
Billedet af det faglige udbytte af de indledende kurser er mere broget. Der er stort set enighed om, at 
den faglige udfordring af indledende nanoscience var endog meget begrænset. Som en studerende 
udtrykker det:  
 

Jeg var klar, og så bliver man sådan lidt jah, når der kommer det der fag, som var rimelig let og 
hvor man ikke rigtigt skulle lave noget. … Det var lidt antiklimaks. 

 
De studerende måler bl.a. deres udbytte i forhold til, om de fik lektier for. Samtidigt giver de stude-
rende klart udtryk for at have arbejdet selvstændigt i laboratoriet - et vigtigt mål for det indledende, 
men uden at tillægge dette nogen større læringsværdi.  
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Kurset kemi-intro er det første kursus, der møder de kemistuderende. Kursets arbejdsform er gruppe-
arbejde med poster eller PowerPoint-fremlæggelse. Kursets mål er et overblik over bredden af faget 
kemi og metoden, at man arbejder sig gennem kemien fra atomer til store molekyler. Studielederen 
betragter kurset som en succes:  
  

Vores frafaldsprocent er faldet drastisk, og det er kemiintros skyld, da de bliver rystet sammen 
samtidigt med, at de bliver vænnet til at gå på universitetet. 

 
Fagligheder i studieintro 
På RUC taler vi om en basisuddannelse (natbas) og ikke en fagspecifik eller professionsrettet uddan-
nelse. Det handler om at lære at gå på universitetet og blive bekendt med den arbejdsform, som ken-
detegner Roskilde Universitet, projektarbejde i grupper. Det centrale, faglige omdrejningspunkt for 
kemiintro er videnskabsfaget kemi. Målet er at introducere til alle fagets facetter, og at de studerende 
øver sig i centrale kompetencer.  
 
På Nanoscience er introkurset orienteret omkring professionsfaglighed, at møde de studerende med 
den faglighed, de er søgt ind for at opnå. Derfor arbejdes der eksperimentelt i den første blok, med 
projekter, der minder om det, en uddannet nanotekniker vil arbejde med. På nanoscience – og til dels 
på kemi-intro – løber man ifølge de studerende, vi har talt med, ind i et andet problem: fraværet af den 
progression i faglighed, der fører frem imod det næste kursus. Her udskydes det faglige chok og over-
gangsproblem, fordi den første bloks arbejde er rettet mere imod at møde de studerende rigtigt end 
imod at gøre klar til næste blok. Det er dog ikke entydigt, hvordan dette vurderes, da de studerende 
også er enige om, at den socialisering, der sker i starten, er en styrke i det videre studium.  
 
Progressions- og curriculumorienteret faglighed  
I undersøgelsen har vi lavet et overblik over de fagligheder, der er i spil i overgangen til universitet, 
specielt i relation til fagligt samarbejde i første blok. Et overblik over disse fagligheder kunne se såle-
des ud: 
 
Flere af de studerende giver udtryk for en fagopfattelse, som vi betegner den progressions- og curricu-
lumorienterede faglighed, curriculumbestemt viden og kompetencer med undervisningssituationen 
som centrum. Det er centrale kompetencer at ”være parat” til det næste, der skal læres, og have evne 
for at ”bruge det, man har lært” i et fag i forbindelse med et senere fag. Det betyder meget for flere af 
de studerende, at de møder forløb, der er veltilrettelagte i en progressions- og curriculumorienteret 
faglighed. Når introduktion til nanoscience omtales som ”spild af tid”, hvorefter flere sjove, interes-
sante og udfordrende aspekter fremhæves (af samme respondent), siger det noget om, at læringsudbyt-
tet af kurset måles med en curriculumorienteret målestok.  
 
Fagets kernefaglighed 
Ideen om fagets kernefaglighed i introforløbet så vi på KU kemi, og disciplinen kemi er omdrejnings-
punkt for denne faglighed. Det drejer sig om at introducere centrale elementer i faget og forsøge at 
dække ”lidt af det hele”. Den studerende introduceres til et fællesskab i et bestemt fag, et fagfælles-
skab med andre studerende og måske også med lærere og professionelle inden for dette fag.  
 
Professionsorienteret faglighed  
Den professionsorienterede faglighed ser vi aktualiseret i intro til nanoscience, men er naturligvis 
relevant alle steder, da en uddannelse jo fører frem imod en eller flere professioner. Der er tale om et 
ret bredt professionsbegreb, da der ikke er én profession knyttet til nanoscience, som der fx er til me-
dicin eller jura. Det drejer sig om at arbejde med nanoscience, som man vil komme til at gøre det, når 
man er færdig.  
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Fagligheden som studerende 
Det er en del af introforløbet på alle fag at lære at studere. Flere steder gennemføres disse uddannel-
seselementer af studievejledere og/eller RUS-instruktører og tutorer. Det centrale praksisfællesskab er 
fællesskabet af studerende. Viden og kompetencer i denne faglighed strækker sig fra viden om bolig-
forhold til træning i at lave problemformuleringer. Men kun få steder, og her er RUC det eneste sted, 
vi har med i vores undersøgelse, gør man fagligheden som studerende til omdrejningspunkt for studie-
intro på egentlig teoribaseret baggrund.  
 
 
KONKLUSION OG MULIGHED FOR AT UDVIKLE LÆREMIDLER  
Denne undersøgelse startede som en forundersøgelse for lærermidler til at adressere overgangen fra 
gymnasium til universitet. Der var fokus på samspil imellem sociale og faglige aspekter samt på, hvil-
ken faglighed man møder det studerende med. For et videre arbejde med at designe læremidler til 
overgangsproblematikken er der i hvert fald et centralt valg, der skal overvejes: Kan man lave et gene-
relt læremiddel til overgangsproblematikken fra gymnasiet til naturfaglige universitetsuddannelser, 
eller er det bedre at støtte den lokale udvikling af kurser på uddannelserne? Vores konklusion er, at 
det sidste er tilfældet. 
 
Anbefalinger: faglighed som en flerdimensionel størrelse 
Vi fandt det nødvendigt at undersøgelsen af samspillet mellem faglige og sociale aspekter af studiein-
troduktion måtte vige pladsen for en afklaring af, hvilke fagligheder, der er i spil i denne overgang til 
universitet. Vi er kommet med nogle bud på disse fagligheder i vores materiale. Det er nogle ret brede 
og bløde kategorier, og vi tror, at de vil være brugbare i en konkret diskussion af hvilken faglighed, 
man på et givent fag ønsker at møde de studerende med.  
 
Sammenblanding af fagligheder forklarer også det tilsyneladende paradoksale i, at de to introkurser i 
kemi og nanoscience på den ene side opfattes som succeser af de respektive studieledere og som inte-
ressante og fornuftige praksisser af os, der ser på tingene udefra, mens kurserne opfattes som spild af 
tid af de studerende. Det er som nævnt vores opfattelse, at de studerende måler det faglige udbytte i 
forhold til en progressions- og curriculumorienteret faglighed, mens kurserne er tilrettelagt ud fra 
andre fagsyn.  
 
Vi anbefaler, at uddannelsesinstitutionerne kommunikerer klart om læringsmålene for introkurser, 
især i de tilfælde, hvor der ikke er en naturlig tilvækst i den progressions- og curriculumorienterede 
faglighed. Vores bud på forskellige fagligheder håber vi kan støtte en diskussion om tilrettelæggelse 
af gode introduktioner til fagene. 
 

Case 5: Er der progression i de matematiske kompetencer?  
En analyse af læreplaner for grundskole, STX og universitet 
Bettina Dahl Søndergaard 
 
 
INTRODUKTION 
Dette kapitel undersøger, om der er progression i systemets forventninger til matematiske kompeten-
cer ved overgangene mellem grundskolen og det almene gymnasium samt derfra og til universitetets 
matematikkurser. Disse systemforventninger kommer til udtrykt som læringsmål i Fælles Mål for 
grundskolen, læreplaner for det almene gymnasium (stx) samt kursusbeskrivelser på universitets-
niveau.  
 
 
 
 



 
 
 26 

BAGGRUND 
På alle uddannelsestrin består curricula foruden pensumlister af beskrivelser af de kompetencer, der 
forventes opnået. I eksempelvis Fælles Mål for 2009 er trin- og slutmål opdelt i: Matematiske kompe-
tencer, matematiske emner, matematik i anvendelse og matematiske arbejdsmåder. De matematiske 
kompetencer refererer til terminologien i KOM-projektet (Kompetencer og Matematiklæring). Projek-
tet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der i 2000 blev nedsat af Uddannelsesstyrelsen i samarbejde 
med Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd. Rapporten omhandler et nyt kompetencebaseret system til 
at beskrive curricula, udvikling og progression i matematikundervisningen på alle trin. At besidde en 
kompetence vil sige at være i stand til at udføre bestemte handlinger med indholdet (være handlebe-
redt), og kompetencerne kan besiddes i varierende grad.  
 
Arbejdsgruppen argumenterer for, at læseplaner bør fokusere på de kompetencer, elever/studerende 
skal have opbygget på et givet trin i uddannelsessystemet. KOM-rapporten beskriver otte centrale 
matematiske kompetencer for alle uddannelsestrin: Tankegangskompetence, problembehandlings-
kompetence, modelleringskompetence, ræsonnementskompetence, repræsentationskompetence, sym-
bol- og formalismekompetence, kommunikationskompetence samt hjælpemiddelkompetence. For stx 
beskriver faglige mål de kompetencer, eleven skal opnå. Universiteterne har tilføjet læringsmål til 
deres kursusbeskrivelser men har brugt forskellige metoder til disse kompetencebeskrivelser.  
 
Måling af kompetenceprogression: solo-taksonomien  
For at måle kompetenceprogression er det nødvendigt med en målestok, der beskriver forskellige ni-
veauer af handleberedthed. Kompetencer beskriver, hvad elever/studerende skal ”lære at kunne gøre 
(med det de lærer noget om)” og er derfor verber. Dette er i tråd med Outcomes-Based Education 
tankegangen f.eks. i Biggs’ SOLO-taksonomi. SOLO står for Structure of the Observed Learning 
Outcome, og taksonomien beskriver fem niveauer af handleparathed. SOLO-kompetenceprogression 
er derfor at bevæge sig op gennem stadig højere SOLO-niveauer. SOLO-taksonomien beskriver, at 
man først opnår en kvantitativ forbedring, idet man bliver i stand til at behandle stadig flere aspekter 
(SOLO 2-3). Senere erfarer man kvalitative forbedringer, når man bliver i stand til at integrere, danne 
strukturer og generalisere (SOLO 4-5):  
 

• SOLO 1: Før-strukturelt niveau 
Eleven/den studerende har ikke forståelse men muligvis en samling spredt information om 
emnet.  

• SOLO 2: Et-strukturelt niveau 
Eleven/den studerende kan håndtere et enkelt aspekt og skabe åbenlyse forbindelser. Han kan 
bruge terminologi, identificere (huske ting), udføre simple instruktioner/algoritmer osv. 

• SOLO 3: Fler-strukturelt niveau 
Eleven/den studerende opererer med flere aspekter, men ser dem ikke i sammenhæng - ser ik-
ke skoven, kun træerne - og er i stand til at beskrive, klassificere, kombinere, anvende metode 
osv. 

• SOLO 4: Relationsniveau 
Eleven/den studerende forstår relationen mellem forskellige aspekter, og hvordan de tilsam-
men danner struktur. Han ser skoven, kan sammenligne, anvende teori, forklare år-
sag/virkning osv. 

• SOLO 5: Udvidet abstract niveau 
Eleven/den studerende generaliserer strukturen ud over det givne, ser strukturen fra forskelli-
ge aspekter og bruger ideer i nye sammenhænge. Han kan hypotisere, kritisere osv.  

 
Læringsmål og solo-taksonomien (på universitetsniveau) 
I forbindelse med den nye karakterskala havde de naturvidenskabelige fakulteter på Aarhus 
Universitet (NAT/AU) og Syddansk Universitet (NAT/SDU) instrueret lærererne i at udforme 
læringsmål/fagets mål ud fra SOLO-taksonomien og en fast struktur. Disse 632 kursusbeskrivelser 
blev sammenlignet. Der blev udregnet SOLO-gennemsnit for hvert kursus og SOLO-gennemsnit for 
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bachelor- og kandidatniveauet. Se følgende eksempel fra kurset Algebra (AU, bachelor-del). SOLO-
niveau er i parentes: 
 
 
Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne: 

• formulere (3) matematiske udsagn præcist ved hjælp af matematisk terminologi og symbol-
sprog  

• anvende (3) grundlæggende teknikker, resultater og begreber til at løse (3) foreskrevne opga-
ver  

• argumentere (4) for skridtene i opgaveløsningerne  
• anvende (3) grundæggende teknikker, resultater og begreber på konkrete eksempler.  

 
SOLO-gennemsnittet er her (3+((3+3)/2)+4+3) / 4 = 3,25. Man antog, at det ikke afviger væsentligt 
fra den ægte vægt, hvis der havde været tildelt vægte til hvert læringsmål. Det antoges også, at de 
kvalitative spring fra eksempelvis SOLO 2-3 og fra SOLO 3-4 er lige store. Klassifikationen af verber 
bygger på Biggs’ arbejde og en efterfølgende analyse af de 632 kursusbeskrivelser. Figur 1 oplister 
verberne: 
 
SOLO 2 SOLO 3 SOLO 4 SOLO 5 
Angive 
Bestemme 
Definere 
Finde 
Genkende 
Håndtere 
Identificere 
Omformulere 
Opstille 
Oversætte 
Recitere  
Skitsere 
Udregne, (be)regne 

Anvende/bruge/benytte meto-
de 
Beskrive 
Bevise 
Dekode 
Demonstrere  
Formulere 
Gennemføre 
Illustrere 
Kombinere 
Konvertere 
Løse 
Redegøre for  
Udtrykke 

Analysere 
Anvende/bruge/benytte teori 
Argumentere 
Eksemplificere 
Forklare 
Konstruere 
Modellere 
Relatere 
Sammenfatte 
Strukturere 
Tolke 
Udlede 
Udnytte 

Afgrænse 
Diskutere  
Estimere 
Evaluere 
Fortolke  
Generalisere 
Hypotisere 
Kritisere 
Reflektere 
Perspektivere 
Ræsonnere 
Teoretisere 
Vurdere 

 
Figur 1. Klassificering af SOLO-verber. Listen indeholder hovedparten af de anvendte verber. 
 
Generelt benyttes samme klassificering på alle tre trin, da den hviler på Biggs’ oprindelige arbejde. 
Da kompetencer dog altid skal ses i forhold til den sammenhæng, de indgår i, er enkelte verber klassi-
ficeret forskelligt i grundskolen og på stx. På AU var SOLO-gennemsnittene på henholdsvis 3,2 (ba-
chelor) og 2,9 (kandidat), mens det på SDU var 2,8 (bachelor) og 2,9 (kandidat). Fælles for AU og 
SDU var tallene 3,0 (bachelor) og 2,9 (kandidat). Der er derfor regression i SOLO-kompetencer på 
AU og overordnet, men en mindre progression på SDU isoleret set.  
 
 
MATEMATISKE KOMPETENCER I GRUNDSKOLEN OG STX 
Der er udregnet SOLO-gennemsnit for henholdsvis 3., 6. og 9. klasse. Det viser, at der er SOLO-
progression i grundskolens matematiske kompetencer, som de formuleres i Fælles Mål (se Figur 2). 
SOLO-gennemsnittene blev udregnet som følger (9. klasse, slutmål, problembehandlingskompeten-
ce):  
 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at: 
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• erkende (2), formulere (3), afgrænse (5) og løse (3) matematiske problemer og vurdere (5) 
løsningerne. 
SOLO-gennemsnit: 18/5 = 3,6 

 
For stx fokuseredes der på niveau A og C. De faglige mål er ikke opdelt efter de otte matematiske 
kompetencer i KOM-rapporten. Der er progression fra niveau C til A i læreplanen (se figur 2). SOLO-
gennemsnittene blev udregnet som følger (niveau C, problembehandlingslignende kompetence): 
 
Eleven skal kunne: 
 

• håndtere (2) simple formler, herunder oversætte (2) mellem symbolholdigt og naturligt sprog 
og kunne anvende (4) symbolholdigt sprog til at løse (3) simple problemer med matematisk 
indhold. 
SOLO-gennemsnit: 11/4 = 2,75 

 
 

KONKLUSION OG DISKUSSION - PROGRESSION? 
I den nedenstående ses en tabel, som giver et overblik over SOLO-gennemsnittene for alle trin: 
 
Grundskolen Almene gymnasium Universitet 
3. klasse 6. klasse 9. klasse Niveau C Niveau A Bachelor Kandidat 
3,1 3,2 3,5 3,0 3,4 3,0 2,9 
 
Figur 2. Oversigt over SOLO-gennemsnittene af læringsmål fra grundskolen til og med kandidatniveau. 
 
Når elever skifter til et nyt uddannelsestrin, vil de til en vis grad begynde forfra i SOLO-niveau, da 
hvert uddannelsestrin har sin egen SOLO-cyklus. Den overordnede SOLO-kompetence er konstant til 
faldende fra grundskolen hen over stx til universitetet. En grund til det konstant til faldende overord-
nede SOLO-niveau er, at jo mere vanskeligt matematikindhold, jo mere vanskeligt er det at opnå et 
højt SOLO-niveau. Eksempelvis er modellering (at modellere, SOLO 4) lettere i grundskolen end på 
de senere trin, da det matematiske indhold er lettere. Dette skyldes, at matematik er et vertikalt fag, 
hvor teorier, teknikker og kompetencer bygges op kumulativt. Dette beskrives ikke af SOLO-
taksonomien, der alene beskæftiger sig med de kompetencer, der opbygges (med indholdet) gennem 
et uddannelsesforløb. KOM-rapporten er et forsøg på at beskrive sådanne matematiske kompetencer 
gennem hele uddannelsessystemet. Man kan desuden eksempelvis ikke ’forklare’ (SOLO 4) inden for 
et matematisk område uden også at have de lavere SOLO-niveauer, for eksempel ’redegøre for’ (SO-
LO 3) og ’definere’ (SOLO 2).  
 
Det er et problem, at der er en kløft i SOLO-niveau ved overgangene, da høje SOLO-niveauer forud-
sætter konceptuel viden, mens lavere SOLO-niveauer ikke udelukker konceptuel viden, men i større 
grad opnås ved procedural viden. Procedural viden omhandler udregningsmetoder, og de matematiske 
begreber opfattes som processer (et lighedstegn er et ”do something” symbol). Derimod er konceptuel 
viden, at man ser det matematiske begreb som en selvstændig ”ting” og kan operere med det i andre 
sammenhænge (et lighedstegn er et ekvivalenssymbol). Disse forskellige vidensformer kan antages at 
have indflydelse på valg af undervisningsmetoder, da nogle af disse er bedre til at udvikle nogle vi-
densformer end andre.  
 
Elevers læringshistorie spiller desuden en rolle for, hvordan de senere hen bedst er i stand til at lære 
og brug af undervisningsmetoder bør sker inden for ZPT (zone of proximate teaching). Det vil sige, at 
ændringer bør foregå gradvist og lærerne bør være opmærksomme på de kompetencer, vidensformer 
og arbejdsformer, som eleverne eller de studerende har erhvervet sig fra tidligere forløb. 
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Case 6: Fransk og tysk fra grundskole til universitet.  
En undersøgelse af læreplaner og oplevelser af undervisning 
Hanne Leth Andersen2 
 
 
ANTAGELSER OM OVERGANGE OG PROGRESSION 
Det antages ofte, at overgange fra et niveau til det næste inden for sprogundervisning skyldes, at det 
første niveau er mere uformelt og kommunikativt orientret, mens det næste niveau har mere fokus på 
formelle elementer, teori og grammatik. Dette ses som en grundlagsiagttagelse for et netop afsluttet 
Commenius-projekt om overgange fra grundskoleniveau til gymnasieniveau (from primary to secon-
dairy education): 
 

This transition from rather informal and holistic to more formal and conscious ways of lan-
guage learning is often experienced as a problematic one by pupils and teachers alike due to 
different teaching approaches and a lack of communication and cooperation between teach-
ers of both levels. Whereas language learning at the primary level is communicative, con-
tent-based and multi-sensory, rule-oriented learning and written language prevail at the sec-
ondary level.3 
 

Også i rapporten Fremmedsprog til fremtiden (2008) anerkendes overgangsproblemer som et vigtigt 
fokusområde i forhold til fremmedsprogsundervisning, omend der ikke direkte tages stilling til, hvor-
dan undervisningen er i henholdsvis grundskole og gymnasium.  
 
 
FOKUS OG METODE 
I undersøgelsen om tysk og fransk i et længdeperspektiv har vi ønsket at se nærmere på progressionen 
i læreplanerne i forhold til såvel viden om sprogtilegnelse fra forskningen og i forhold til antagelserne 
om uformel vs formel orientering samt i forhold til, hvordan elever, studerende og undervisere faktisk 
oplever undervisningen. Undersøgelsen gennemgår således de tre uddannelsestrins læreplaner og ud-
valgte studieordninger med henblik på at undersøge, hvilket sprogsyn og tilegnelsessyn, der ligger bag 
dem, og hvordan progressionen er imellem dem. Samtidig har vi gennemført en spørgeskemaundersø-
gelse med elever og studerende på de tre uddannelsestrin samt kvalitative interviews og fokusgruppe-
interviews med undervisere på de tre uddannelsestrin. Anmodning om besvarelse af spørgeskema blev 
sendt til tysk- og franskelever og -lærere på fire grundskoler, fire gymnasier og et universitetet. Der 
indkom i alt 442 besvarelser på spørgeskemaet, hvoraf 56 var fra grundskoleelever, seks fra grundsko-
lelærere, 295 fra gymnasieelever, 20 fra gymnasielærere og 65 fra universitetsstuderende. Vi valgte at 
interviewe universitetsunderviserne i mundtlig sprogfærdighed, da denne gruppe er meget lille. Un-
dersøgelsen bestod af spørgsmål til elever og lærere om sprogsyn og læringssyn i deres undervisning. 
På baggrund af skemaets beskrivende besvarelser blev en interviewguide udformet, og der blev fore-
taget kvalitative interviews og fokusgruppeinterviews med seks grundskolelærere (som ikke havde 
deltaget i spørgeskemaundersøgelsen), fem gymnasielærere på et gymnasium (som havde deltaget i 
spørgeskemaundersøgelsen) samt fire universitetsundervisere på to universiteter. Undersøgelsen er 
gennemført i efteråret 2008.4  
 
 
LÆREPLANER OG PROGRESSION 
Overordnet viser læreplansanalysen (grundskole og gymnasium) en generel progression og et fagsyn, 
der forsøger at gøre op med et mere strukturelt sprogsyn. Der lægges op til en bevægelse fra implicit 

                                                      
2 Delprojektet er udarbejdet i samarbejde med akademisk assistent, cand.mag. Christina Blach. 
3 Projektets hjemmeside findes på http://www.pri-sec-co.eu/ 
4 Undersøgelsens samlede materiale er tilgængeligt på Center for Undervisningsudvikling ved Aarhus Universi-
tet. 
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til eksplicit viden og et mere kommunikativt sprogsyn i grundskolen end i gymnasiet. Der er tydelig-
vis arbejdet med inddragelse af sproglæringsstrategier og forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse. 
I universitetsuddannelserne er der mere fokus på fremstilling og på sproglig viden som vejen til såvel 
skriftlig som mundtlig sprogfærdighed. 
 
Elevernes forventninger 
Et vigtigt resultat af spørgeskemaundersøgelsen er, at der i nogen grad mangler forventningsafklaring 
mellem elever/studerende og undervisere, når der startes på et nyt niveau. Når elever eller studerende 
starter, har de eksplicitte og implicitte forventninger, som tydeligvis ikke altid passer, men som kan 
skabe skæv kommunikation og misforståelser. Ikke mindst på universitetsniveau er det påfaldende, at 
de studerende kan vægte delelementer og delkompetencer meget højt uden at finde dem understøttet i 
studieplanlægningen.  
 
Vægtning af færdigheder 
Det helt overordnede for elever og studerende er vigtigheden muligheden for at kommunikere mundt-
ligt. Sprogfærdigheden er for elever og studerende en absolut kerne i sprogstudierne. Et andet resultat 
er konstateringen af, at især eleverne (i såvel grundskole som gymnasium) ikke umiddelbart forbinder 
kommunikation med kultur og samfund. Dette kan skyldes, at de to områder opleves som løsrevne fra 
det sproglige fokus, som lærere og elever oplever som centralt. Undervisningen kan være præget af en 
implicit opsplitning mellem sprog og indhold, der afspejler disciplinopdelingen i sproguddannelserne. 
 
I forhold til prioritering i undervisningen er det slående, at grammatik – og oversættelse – fylder så 
meget både hos elever og lærere. Grammatik nævnes af såvel grundskole- som gymnasieelever, dels 
som noget svært, kedeligt og uforståeligt, dels som det, der nødvendigvis skal fylde, og som har værdi 
for at lære sproget. Mange af gymnasieeleverne virker frustrerede over det, de oplever som en priori-
tering af grammatik i deres fransk- eller tyskundervisning, og efterspørger mere samtale. Det er tyde-
ligvis deres forventning til undervisningen, og det er for dem målet at kunne kommunikere på mål-
sproget. Samtidig prioriteres mundtlig kommunikation og et kommunikativt sprogsyn af de fleste 
undervisere. Den store vægtning af grammatikken kan ses som udtryk for en bekymring for om, der 
opnås en tilstrækkelig stor sproglig korrekthed (især i gymnasiet og på universitetet), men også i at de 
aktiviteter, der er relateret til grammatikken, herunder især skriftlige øvelser, krydsord og drills, ska-
ber ro og koncentration i klasserummet og tilfredsstiller mange elever. 
 
På universitetsniveau er den klare melding, at der skal mere fokus på mundtlig sprogfærdighed. Selv 
når undervisningen i mange discipliner finder sted på målsproget, opfattes det naturligt nok ikke som 
tilstrækkeligt til at udvikle egen sprogfærdighed.  
 
Overgange 
Det er ikke overgangsproblemerne, der er det mest påfaldende resultat af nærværende undersøgelse. 
Vi kan konstatere, at lærerne ofte udfordres af meget heterogene hold med elever, der mestrer vidt 
forskellige kompetencer, og dermed et stort arbejde med at vise anerkendelse af alle elever og finde et 
fælles udgangspunkt for undervisningen. Vi har ikke kunnet konstatere grundlæggende forskellige 
sprogsyn eller tilegnelsessyn eller vidt forskellig vægtning af undervisningsmetoder på tværs af ni-
veauerne. Forskellene er uden tvivl større indbyrdes mellem forskellige lærere, hvilket elevernes me-
get forskellige svar og udtryk for tilfredshed eller utilfredshed også tydeligt viser. Det virker således 
ikke, som om det er overgangsproblemer, som er den væsentlige årsag til nedgangen i tilgang til 
sprogfagene, men snarere elementer som de konkrete fags ry og prestige i samfund og kultur. Ryet går 
tydeligvis på tværs af niveauerne, og her er det tydeligt, at der kan arbejdes med billedet af fransk og 
tysk som grammatisk baserede sprogfag og med en sikring af større variation og kreativitet i under-
visningen.  
 
Samarbejde og gensidig viden 
Grundskolelærere og gymnasielærere har tydeligvis en del viden om hinandens undervisning og erfa-
ring med at udveksle elever, men der kan også konstateres en vis berøringsangst over for den afstand 
eller forskel, der er mellem lærernes tilgang til sprogundervisning, deres uddannelse og skoleformens 



 
 
 31 

grundlæggende arbejdsbetingelser og målsætninger. Flere lærere giver udtryk for et større behov for 
at udveksle med andre sproglærere inden for deres egen skoleform.  
 
Udvekslingen mellem gymnasielærere og universitetslærere er ikke meget større. De interviewede 
gymnasielærere og universitetslærere har tydeligvis kun en beskeden indsigt i hinandens undervis-
ning. Gymnasielærerne er bevidste om, at de kun uddanner en lille del af deres elever til at studere 
sprog på universitetet, og universitetslærerne har en relativt lille viden om gymnasiet, hvilket naturligt 
nok især gælder for sprogfærdighedsundervisere, som ofte er udlændinge. Lærerne behøver uden tvivl 
ikke at have indgående kendskab til de øvrige niveauers konkrete læreplaner og studieordninger, men 
en fælles opfattelse af progression i et længdeperspektiv, et godt kendskab til sprogtilegnelse og til de 
overordnede målsætninger for de forskellige niveauer vil uden tvivl kunne støtte underviserne i den 
konkrete planlægning af undervisningen og bidrage til at undgå misforståelser i forhold til elever og 
studerendes generelle forudsætninger.  
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