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Innovation:
Hvad er
vigtigere end
hvordan

Brainstorm, energizer, ice breaker. I innovationens navn
fokuserer mange gymnasier på nye måder at løse opgaver
på. Men nytænkning er afhængig af relevant faglig viden,
så fokusér mere på ’hvad’ end ’hvordan’, lyder det fra
innovationsforsker Peter Hobel.

Hvorfor holder Mr. Gatsby overdådige
fester? I har et minut til at skrive jeres
svar på en post-it-seddel, og så skal
I hænge det op på tavlen,” lyder det fra læreren.
Eleverne grifler løs og skynder sig at hænge sedler op.
Gule, grønne og orange papirer samler sig på tavlen
og danner et billede af elevernes svar. Spørgsmålet er,
om det er et innovativt billede?
”Post-it-sedler kan være udmærkede. Men eleverne bliver ikke innovative af at have gennemført traditionel undervisning og så svare på en post it-note i
stedet for at række fingeren op,” lyder det fra lektor
Peter Hobel fra Syddansk Universitet. Han har i flere
år forsket i innovation i gymnasiet, blandt andet har
han skrevet ph.d.-afhandling om ”Almen studieforberedelse og innovativ kompetence”.
Med gymnasiereformen af 2005 kom innovation
ind i de gymnasiale uddannelsers formålsparagraf, og
der har siden været meget fokus på, at gymnasiet skal
arbejde med at udvikle elevernes innovative evner
og afprøve nye undervisningsformer. Det har ført til
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nye undervisningsformer og eksperimenter rundt om
i landet. Men der har også været en tendens til, at
innovation er blevet reduceret til, at man skal bruge
’ice breakers’ og ’energizers’, der kan styrke elevernes
motivation. For eksempel ved at eleverne hænger
post-it-sedler op og hopper undervejs, fortæller Peter
Hobel, der mener, det er at skyde ved siden af.
”Det er fuldstændig bevidstløst og ureflekteret i
forhold til, hvad der er målet med undervisningen.
Hvis man træner grammatik ved at løbe rundt i
klassen og hænge post-it-sedler op, så ændrer det
ikke didaktikken. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke,
at nogle elever bliver lidt mere motiveret og får lidt
motion, men det er så også det,” siger Peter Hobel.

’Hvad’ og ’hvorfor’ har forrang
Sammen med to forskerkolleger står Peter
Hobel bag en omfattende evaluering af projektet
’Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier
i Region Hovedstaden’. Så hvordan står det til med
innovation i gymnasiet? Hvad er innovativ didaktik
her? Hvordan kan faglærerne arbejde med at udvikle
elevernes innovative kompetencer? Ifølge Peter

FOTO: RADIUS
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Eleverne bliver ikke innovative af at have
gennemført traditionel undervisning og så svare
på en post it-note i stedet for at række fingeren op.

Hobel handler det om at sætte mere fokus på ’hvad’
og ’hvorfor’ – og ikke blot ’hvordan’.
”På mange gymnasier har man opfattet innovativ
didaktik som ’hvordan’ og kun hvordan,” siger Peter
Hobel og henviser til det omfattende empiriske
materiale, der ligger til grund for de fire evalueringsrapporter bag projektet. Men når man vil arbejde
med innovation, er det vigtigt at adressere alle de
didaktiske grundspørgsmål: hvorfor, hvad, hvordan,
hvem og hvor.
Peter Hobel slår en tyk streg under, at nytænkning er
afhængig af og forudsætter relevant faglig viden, altså
didaktikkens ’hvad’.
”Det rykker, når eleverne bliver sat i situationer, hvor de skal diagnosticere eksterne problemer
og bruge faglig viden til at løse problemet med.
Innovation kan ske, når eleverne i en stadig vekselvirkning tilegner sig viden, som de kan bruge,”
siger han.
Faktisk mener han, det er nødvendigt at arbejde
mere eksplicit med at anvende fagene, hvis man vil
nå de gymnasiale styredokumenters mål om innovation.
”Der er alt for meget i gymnasiet, der går ud på,
at eleverne skal gengive, hvad andre har skrevet og
sagt,” siger han og fortæller, at pædagogisk forskning
viser, at der er ekstremt meget undervisning i skolen,
som kører efter IRE-sekvenser: Initiering, Respons,
Evaluering. Modellen er, at læreren stiller et spørgsmål; eleven giver et svar; derefter stiller læreren
et kontrolspørgsmål; eleven giver et svar; endelig
kommer læreren med svaret.
”Rigtig meget undervisning foregår på den måde.
Det er selvfølgelig en aktiv læreproces at kunne sammenfatte, hvad der står i grundbøgerne. Men elever
skal ikke bare kunne strukturere viden; de skal også
kunne anvende viden,” siger han.

Elever er ikke konsulenter
Den faglige viden er en forudsætning for, at eleverne kan løse et givent problem. Det har Peter
Hobel for eksempel set lykkes i et tværfagligt forløb
om Corporate Social Responsibility (CSR) på
Københavns Åbne Gymnasium. Det kørte som tre
parallelle forløb i engelsk, samfundsfag og innova-
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Hvad er innovation?
Innovation er kommet på gymnasiernes dagsorden i kølvandet på gymnasiereformen af 2005.
Det er nedfældet i de fire gymnasiale uddannelsers formålsparagraf, at gymnasiet skal ”udvikle
elevernes kreative og innovative evner og deres
kritiske sans”. Men hvad er innovation i en gymnasial sammenhæng? Det spørgsmål optager
lektor Peter Hobel fra Syddansk Universitet. Og
han er, sammen med Torben Spanget Christensen og Michael Paulsen, kommet frem til et svar
i form af en ny definition af innovation:
‘Innovation’ betegner det at nytænke og forbedre (altså ikke blot forandre) en eksisterende
praksis i verden på en etisk forsvarlig måde
sammen med aktører berørt af og agerende i
denne praksis på baggrund af relevant viden.
Ifølge Peter Hobel er den nye definition et bud
på at give en forskningsbaseret definition, som
gør det muligt at tale om, hvad innovation er i
en alment dannende ungdomsuddannelse.

tion samt en afsluttende fælles projektuge i almen
studieforberedelse. Gymnasiet samarbejdede med
ingeniørvirksomheden FL Schmidt (der har hovedkontor tæt på gymnasiet), med en af virksomhedens
afdelinger i den indiske by Chennai og et gymnasium
i Chennai. Opgaven i projektugen gik ud på, at eleverne i grupper skulle udarbejde et forslag til, hvordan den indiske afdeling kan udvikle en CSR-strategi,
så virksomheden dels får et bedre image, dels bliver i
stand til at tiltrække dygtige medarbejdere.
Peter Hobel fortæller, at der her er tale om et
eksternt defineret problem, som skal analyseres ved
hjælp af ressourcerne i fagene. Og det lykkes, blandt
andet fordi lærerne formår at arbejde på tværs af fag
og få eleverne til både at tænke etisk og til at tænke
på virksomheden.
”Nytænkning i gymnasiet skal være på en etisk
forsvarlig måde og ikke en instrumentel tilgang, hvor
en ekstern opdragsgiver stiller dig over for et pro-

blem, du skal løse, og samtidig sætter præmisserne,”
fortæller Peter Hobel.
”Pointen er, at eleverne skal komme med en
række CSR-forslag til FL Schmidt, og på den måde
sker der noget med elevernes læring. Pointen er ikke
at løse virksomhedens problem. Det er svært at forestille sig, at FL Schmidt vil hyre gymnasieelever som
konsulenter,” siger han.
Men bliver eleverne ikke skuffede, hvis deres ideer til
virksomheden ikke bliver brugt?
”Her må vi tænke gymnasiet som et proxy-rum:
Det er et sted, hvor man kan træne; et slags prøverum, hvor det ikke får fatale konsekvenser. Det vigtige
er, at eleven træner dét at arbejde med innovation,”
siger han.

På gymnasiets præmisser
Peter Hobel fortæller, at man i innovationslitteraturen skelner mellem to typer af innovation: privat og
absolut innovation. Ved absolut innovation er der
tale om en samfundsmæssigt signifikant forbedring,
mens der ved privat innovation er tale om, at en
person skaber en forbedring, vedkommende ikke selv
kendte til i forvejen.
”Langt de fleste elever laver privat innovation
– dvs. at de kommer frem til en ny konklusion på
baggrund af en undren og af faglig viden. Det er kun i
de allerheldigste tilfælde, at eleverne finder på noget,
som ingen andre har fundet på tidligere, dvs. absolut
innovation,” siger Peter Hobel.
Ikke desto mindre er forventningen ofte, at eleverne skal løse problemer på fx en virksomheds eller en
organisations præmisser. Peter Hobel har set mange
eksempler på eksterne opdragsgivere, der sætter eleverne til at arbejde med en opgave, hvor opdragsgiveren på forhånd har defineret formålet. Et eksempel,
som Peter Hobel stødte på i arbejdet med at evaluere
projektet Innovationskraft og entreprenørskab, var
en klasse, der skulle udvikle en dyrebeskyttelseskampagne for Dansk Folkeparti.
”Det kunne have været et hvilket som helst politisk parti, der havde stillet opgaven. Kerneproblemet
er, at eleverne placeres i en rolle som instrumentelle
innovatorer, der skal forbedre ud fra det pågældende
partis givne mål. Der er ikke nogen refleksion med
– og det går ikke i hak med almen dannelse. Hvis
innovation skal have betydning for en almendannende institution som gymnasiet, er det nødvendigt at
lægge afstand til en instrumentel tilgang til innovation,” siger Peter Hobel.
Han mener ikke, at en teknisk-økonomisk innovationsforståelse kan stå alene i gymnasiesammenhængen. Derfor ser Peter Hobel også gode takter i
Undervisningsministeriets forsøg med særlig fokus
på innovation i forbindelse med AT på stx. Her har

Vi må enten
erobre begrebet
innovation, så det
passer til en gymnasial
sammenhæng. Eller også
må vi lade være med at
bruge det.
eleverne skullet definere problemer inden for områder som ’Fremtidens by’ og ’Katastrofen – årsager og
konsekvenser’, og de har skullet analysere problemerne og opstille handlingsforslag. De skal anvende
faglig viden til at skabe innovative løsninger.
Her er han på linje med de to forskere, som han
har arbejdet sammen med i Innovationsprojektet,
Torben Spanget Christensen fra Syddansk Universitet
og Michael Paulsen fra Aalborg Universitet:
”Det er et statement, når vi siger, at hvis de gymnasiale uddannelser er alment dannende, kan den
etiske refleksivitet ikke trækkes ud af innovationsbegrebet. Så vi må enten erobre begrebet innovation, så
det passer til en gymnasial sammenhæng. Eller også
må vi lade være med at bruge det,” siger Peter Hobel. X

Peter Hobel
Lektor i fagdidaktik ved Institut for Kulturvidenskaber ved
Syddansk Universitet.

Læs mere:
På gymnasieforskning.dk kan du blandt andet læse disse artikler af
Peter Hobel om innovation:
ņņ ’Når innovation og fagligt samspil sætter fag under pres: Fagdidaktisk kommunikation i det danske gymnasium efter reformen i 2005’
ņņ ’Almen studieforberedelse og innovativ kompetence: En undersøgelse af 1.g’eres brug af skrivning som medie til innovation i fagligt
samspil’
ņņ ’Innovation i gymnasiet 1-4: Evalueringen af Projekt Innovationskraft
og Entreprenørskab på Gymnasier i Region Hovedstaden’, med
Torben Spanget Christensen og Michael Paulsen

Innovation
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Når
skriftlighed
drukner i
ord

De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte
først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før
studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet
og skær ned på antallet af afleveringer, så der er tid til at lære af
skriveprocessen, lyder rådet fra skriveforsker Ellen Krogh.
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Af Annette Haugaard

Fysikrapport om acceleration, tekstanalyse af Yahya
Hassans digte, synopsis om hooliganisme, erhvervscase om Irma, teknisk rapport om bygning af terrændæk
og studieretningsprojekt om fedme og filmen Super
Size Me.
Enorme mængder af opgaver bliver måned
efter måned afleveret af danske gymnasieelever.
Skriftlighed hører ikke længere bare hjemme i dansktimerne, men i alle fag, og er en almen studiekompetence, alle skal tilegne sig i løbet af hf, stx, hhx og
htx. Skriftlighed er både et mål og et middel på de
gymnasiale uddannelser, hvor elever ikke bare skriver
for at dokumentere, hvad de kan, men også for derigennem at tilegne sig ny viden.
Det virker bare ikke helt i praksis. I løbet af deres
uddannelse fanger eleverne ikke meningen med de
mange ord på skrift, og dermed går de glip af vigtig
læring, lyder det fra professor i fagdidaktik Ellen
Krogh fra Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk
Universitet. Hun er leder af et stort forskningsprojekt, som undersøger, hvad der sker med unges skriftlige arbejde fra 9. klasse til studenterhuen.
”Der bliver skrevet rigtig meget i gymnasiet, men
i elevernes øjne er skriftlige opgaver ofte noget, der
bare skal afleveres, og som de ikke ser formålet med,
før de når til sidste halvdel af 3.g. Der er en masse
muligheder og læringspotentiale i skrivning, som slet
ikke bliver brugt i dag, fordi mange gymnasier ikke
har nogen overordnet idé om, hvad eleverne skal
lære af det skriftlige arbejde, og hvordan de lærer det
bedst,” siger Ellen Krogh.

En ny verden af skriftlighed
Gymnasiets fokus på skriftlighed kom med reformen
i 2005, men de færreste opdagede det, fordi alle
havde travlt med at indføre anderledes eksamensformer og fagligt samspil. Og så manglede de nye tanker
om skrivning også et navn. Indtil Ellen Krogh og to
kolleger i en evaluering af gymnasiereformen opfandt
begrebet Ny Skriftlighed.
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”Der var en vision om noget nyt, som ikke blev
realiseret i de første år. Det skriftlige projekt var
dengang stort set ukendt blandt gymnasielærere og
ledere og fremstod heller ikke særlig klart i læreplaner og bekendtgørelser. Vores betegnelse var med til
at sætte en udvikling i gang, så der i dag er en relativt
permanent interesse for skriftlighed på mange uddannelser,” siger Ellen Krogh.
Og det er måske vigtigere end nogensinde at lære
at skrive, for med den digitale udvikling er skriftsprog
ikke længere forbeholdt den akademiske verden,
men er blevet allemandseje. Nogle forskere mener
ligefrem, at behovet for at kunne skrive er ved at
overhale behovet for at kunne læse. Privat sender vi
sms’er og mailer frem for at ringe, på jobbet skriver
vi, uanset om arbejdspladsen er en boreplatform
eller et bosted, og i kontakten med det offentlige
udfylder vi blanketter på en hjemmeside frem for at
møde op på et kontor. Eller som en af Ellen Kroghs
svenske forskerkollegaer formulerede det: ’I dag skriver alle, men næsten ingen har tid til at læse.’
”Skriftlighed er slået igennem som kommunikationsform på en måde, der var fuldstændig umulig at
forudse for 20 år siden. Når det er sådan, skal skolen
ændre sig og klæde eleverne på til den nye verden,”
siger Ellen Krogh.

God i folkeskolen, forkert i gymnasiet
På mange gymnasier bliver nye elever da også budt
velkommen med kurser i notatteknik, litteratursøgning og kildehenvisninger, men gymnasiets fokus på
faglige analyser er en markant anderledes skriftlighed
end folkeskolens typiske tekster bygget på personlige
erfaringer. Den overgang kan være et chok.
”I folkeskolen kunne man skrive, hvad man havde
lyst til, og så var det en god historie. På gymnasiet
er der rigtig mange rammer, man skal fange præcist,
for ellers er det forkert,” siger en elev i Ellen Kroghs
forskningsprojekt.
Det skriftlige projekt i gymnasiet ville derfor stå
stærkere, mener skriveforskeren, hvis underviserne
fra begyndelsen gjorde det tydeligt for 1.g’erne, hvad
formålet er med gymnasiets skrivning.
”Det er vigtigt, at de to systemer kender mere
til hinanden. Folkeskolen og gymnasiet skal ikke
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nødvendigvis tilpasse sig hinanden, men der er brug
for en blidere overgang, som imødekommer, at nogle
elever får kriseagtige erfaringer, når de i gymnasiet
opdager, at de ikke længere er gode til det, der før var
deres yndlingsfag, og hvor de kunne boltre sig med
fortællende, eksperimenterende og holdningsprægede tekster,” siger Ellen Krogh.

Meningen dukker op tæt på eksamen
På samme måde vil tydeligere mål med gymnasiets
skriftlighed også hjælpe eleverne til at se den udvikling i skrivearbejdet, som løber fra dansk/historie-projektet i 1.g til det mere komplekse studieretningsprojekt i sidste del af gymnasiet. Ellen Kroghs
forskningsprojekt peger på, at den progression er
usynlig i dag.
”Det ser ud som om, eleverne først meget sent
erfarer, at der er en sammenhæng i det skriftlige arbejde, så skrivegenrer de trænede for år tilbage, peger
ud på de store opgaver til sidst, eller at de kan trække
skriftlighed fra et fag med over i et andet,” siger Ellen
Krogh.
Det blik dukker først op hos eleverne selv, da forskerne taler med dem i sidste halvdel af 3.g.
”På det tidspunkt ser de masser af mening med
det skriftlige arbejde. De taler om, at opgaver træner
dem til eksamen, mens rapporter giver aha-oplevelser, og der er også elever, som selv formulerer, at
de lærer bedst, når de har skrevet om noget. Men
undervejs i uddannelsen kan de ikke altid se formålet
med det skriftlige arbejde,” siger Ellen Krogh.

Less is more
En af forklaringerne kan være, at gymnasieelever
producerer så mange afleveringer, at arbejdet bliver
bevidstløst.
”Der er rigtig meget rutinisering omkring det
skriftlige i gymnasiet. I nogle fag er det godt at lave
mange af samme slags opgaver, mens det i andre fag
betyder, at eleverne føler, de bare sprøjter opgaver ud
for at overholde deadline,” siger Ellen Krogh.
Det høje tempo betyder også, at nogle elever
aldrig tjekker andet end karakteren, når opgaven
kommer retur med kommentarer fra læreren, som
eleven i Ellen Kroghs forskningsprojekt, der siger:

– GIV RESPONS FØR DEADLINE

Lad eleverne aflevere mindre deltekster af flere omgange og giv dem
feedback på, hvad der virker, og hvad der skal ændres, før de skriver den
endelige opgave. Det kan ifølge professor i skrivedidaktik, Ellen Krogh,
forbedre det skriftlige arbejde i gymnasiet, som er præget af, at alt for
mange elever sprøjter opgaver af sted uden at se formålet med det.
”Forskningen viser, at et af de allermest effektive værktøjer til at
lære skriftlighed er processkrivning. Det betyder for eksempel, at man
afleverer udkast undervejs enten til en kammeratgruppe eller til læreren
og får respons. Så har man mulighed for at forbedre sit produkt undervejs og for at få en fornemmelse for, hvilket fagligt niveau man kan
stræbe efter ved at gøre en ekstra indsats. Det er langt mere motiverende og meningsfuldt end blot at få en karakter og nogle kommentarer
længe efter skriveprocessen,” siger Ellen Krogh.

– TJEK LÆRING VIA SKRIFT
Hvad står der på dit notepapir? Hvordan ser et godt talepapir ud, før
du skal holde oplæg? Hvad er en redegørelse modsat en diskussion?
Når gymnasielærere stopper op i undervisningen og stiller spørgsmål
som disse, bruger de skriftligt arbejde til at gøre elever opmærksomme
på deres læreproces. Det er også et af formålene med ny skriftlighed i
gymnasiet, siger professor i skrivedidaktik Ellen Krogh.
”Mange har glæde af at arbejde mere bevidst didaktisk med det, vi
kalder brugsorienteret skrivning. Det er jo ikke alle elever, der er gode
til at skrive noter eller bare kan finde ud af at arbejde sammen om en
opgave. For deler man det ud imellem sig eller skriver man på samme
tekst? Man kan bruge en diskussion om skrivning til at kvalificere meget
skriftligt elevarbejde,” siger Ellen Krogh.

– LÆR AF HINANDENS SKRIVNING
Måske har fysiklæreren ikke set en dansk stil, siden han selv skrev en for
12 år siden, og måske har engelsklæreren aldrig læst en biologirapport.
I så fald er det svært at give sine elever forståelse for, hvad de skal lære
om skrivning på tværs af alle fag i gymnasiet
Ny forskning peger på, at der mangler sammenhæng i gymnasiets
skriftlighed, og ifølge professor i skrivedidaktik, Ellen Krogh, kan det
blandt andet afhjælpes ved at udforske hinandens skriftlighed. En
fysiklærer kunne for eksempel præsentere to rettede elevopgaver for
sine kolleger fra andre fag og sammen diskutere, hvorfor man skriver på
bestemte måder, og hvorfor man retter noget frem for andet.
”Man kan jo godt være en dygtig lærer uden at have sans for det
skriftlige, så det er enormt øjenåbnende at se, hvilke logikker andre
fagdiscipliner skriver efter, og hvad deres skriftlighed overhovedet skal
bruges til,” siger Ellen Krogh.
N y skriftlighed
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Ellen Krogh har fulgt Sofia og Jens fra 9. klasse til 3.g. Via månedlige observationer af deres
undervisning, fem-seks interviews om året og indsamling af alt deres skriftlige materiale fra noter
til færdige opgaver har hun fået et unikt indblik i deres skriftlige udvikling. Jens og Sofia har en
naturvidenskabelig studieretning og går i samme stx-klasse.

Sofia

Sofia er højtpræsterende og ambitiøs. Hun er elitesvømmer, konkurrenceminded, kan lide at tegne og er optaget af
sprog og skrivning. I folkeskolen skriver dansklæreren ’Nu
kan jeg ikke lære dig mere’. Sofia ser frem til nye faglige
udfordringer i gymnasiet og klør på, så hun også i gymnasiet bliver blandt de bedste.

Springet fra folkeskole til gymnasiet:
For Sofia er det at skrive også en måde at være kreativ på,
og dansk er hendes yndlingsfag i folkeskolen. Men på gymnasiet ændrer kravene sig til det skriftlige arbejde.
”Her er der rigtig mange rammer og du skal altid ramme
præcist ellers er det jo forkert. Jeg savner lidt det der med,
at man kan få lov at lave en planche eller sådan noget, hvis
man har lyst.”
I gymnasiet forsvinder både muligheden for at ytre personlige synspunkter og for at udfolde sig kreativt i skrivning. Det udfordrer i første omgang særligt Sofias forhold
til dansk, men i løbet af 1.g. genetablerer hun sin glæde
ved faget, der giver hende skriftlige udfoldelsesmuligheder
modsat den skabelonprægede skrivning i de naturvidenskabelige fag.
Sofia finder også et lille åndehul i tysk, hvor hun kan
skrive mere kreativt og frit. Hun opdager i det hele taget at
skriftlighed kan tage sig ud på mange måder og lærer sig at
beherske fagenes genrer og diskurser.

Lærernes feedback
I sit skriftlige arbejde bruger Sofia lærernes kommentarer
selektivt og målrettet - især når faget er svært.
”Hvis det er regneopgaver, er det ret interessant, hvad jeg
har lavet forkert, specielt hvis det er nogle svære opgaver.”
I dansk bruger Sofia tilbagemeldingerne systematisk og
sætter pris på, at læreren leverer opgaverne retur efter få
dage. I engelsk er det lidt sværere:
”I engelsk er der ret meget sprogligt og grammatisk, og
der kan man bruge så lang tid på at rette, og til sidst læser
man ikke rettelserne, fordi der er så mange, og man har
lavet dem for så længe siden, at man ikke rigtig kan huske
nogen ting, man har tænkt på.”
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Jens

Jens er dygtig i folkeskolen og mere interesseret i matematik og naturvidenskab end i dansk og sprog. Jens spiller
fodbold på højt niveau, dyrker fitness og har jobs ved
siden af skolen. Han ser først og fremmest frem til at få
nye kammerater. I gymnasiet klarer han klarer sig bedst i
naturvidenskabelige fag og idræt, som han også tager som
valgfag. Han har sværere ved at finde ud af koden i dansk
og de andre humanistiske fag. Skrivning som sådan siger
ham ikke ret meget.

Det sociale er det vigtigste
Skriftligt arbejde er i høj grad noget, der skal overstås for
Jens. Opgaverne bliver skrevet sent om aftenen dagen før
aflevering og uden stor koncentration:
”Jeg brugte faktisk rigtig lang tid, men det var fordi jeg
også sad på Facebook og hørte musik, og så var der nogen
der skrev til mig, så jeg blev totalt ukoncentreret.”
Senere kan han ikke rigtig huske, hvad han egentlig
skrev. Han holder op med at tage noter i 2.g, fordi han
koncentrerer sig bedre ved bare at være til stede og lytte.
For Jens er det timerne og det sociale, der tæller.

Lærernes feedback
Et klik på Lectio og så har Jens styr på, hvilken karakter
den seneste opgave udløste. Mere har han ikke brug for i
strømmen af gymnasiets mange skriftlige afleveringer.
”Jeg tænker bare, karakteren så har man ligesom fundet
ud af, tja det var ikke godt nok, eller det var fint.”
Derfor opdager Jens ikke, at dansklæreren ofte kommenterer de samme ting i hans opgaver.
”Der var et tidspunkt, hvor hun virkelig blev arrig over
at hun blev ved med at skrive det samme til mig, og så
tænkte jeg, at jeg hellere lige måtte læse hendes kommentarer.”
Jens foretrækker at få respons på sit skriftlige arbejde i
fællesskabet i timerne.
”Lærerne er gode til at tage nogle generelle problemer
op i klassen, og så synes jeg, man får rigtig meget ud af
det.”

Hellere skrive en opgave mindre og så
arbejde mere med processen.

”Jeg tænker bare, at karakteren ligesom siger, om
det var fint eller ikke godt nok. Så ved jeg, hvad det
er, jeg har gjort forkert eller rigtigt.”
Andre bruger ikke lærernes kommentarer, fordi de
kommer længe efter, at opgaven blev afleveret.
”Det er lidt paradoksalt ofte ihærdige lærere, der
er meget opmærksomme på det skriftlige og virkelig retter i bund, og så kommer de til at returnere
opgaverne så sent, at eleverne for længst er videre,”
fortæller Ellen Krogh.
Resultatet er under alle omstændigheder, at
mange elever går glip af vigtig feedback på deres
skriftlighed, som fortæller, hvad de allerede er gode
til, og hvad de skal arbejde med fremover. Ellen
Krogh anbefaler derfor, at eleverne skriver færre opgaver, og det skriftlige arbejde bliver mere varieret.
”Hellere skrive en opgave mindre og så arbejde
mere med processen. Det er langt mere hensigtsmæssigt og produktivt at tilrettelægge skrivning, så
eleverne får respons på tekster, de er i gang med.
Det forpligter dem på at anvende kommentarer og
vejledning nu og her,” siger Ellen Krogh.
En anden måde at give mening til elevernes skriveproces på er ved at vise dem, hvorfor det skriftlige
element er vigtigt. Som i et fysikforløb, hvor eleverne
gruppevis opstiller og gennemfører et fysikforsøg ud
fra en anden gruppes metodeafsnit i en fysikrapport.
”Det giver kontant afregning, for det bliver tydeligt, at forsøget mislykkes, hvis skriftligheden ikke er
klar nok. Det genopliver hele meningsforholdet for
eleverne og giver en opmærksomhed på selve det
skriftlige,” siger Ellen Krogh.

En fælles plan for skriftlighed
Men en ting er, hvad man kan ændre som lærer i
egne timer, noget andet er en kulturændring, som
baner vej for, at det enkelte gymnasium får en overordnet plan for skriftligheden.
”Jeg efterspørger, at man går tre skridt tilbage
og spørger: ’Hvad er meningen med det her?’ Når
eleverne vandrer fra religion til samfundsfag og tysk,
hvad skal de så lære af alle opgaver under ét, og hvordan kan man i dansk tale om skriftlighed, så eleverne
også får øje på det, de skal skrive i andre fag,” siger
Ellen Krogh.

Den slags udviklingsarbejde kræver, at underviserne får tid, ressourcer og ofte også hjælp fra en
ekstern med forstand på skrivedidaktik.
”Man kan jo sagtens være en dygtig lærer uden
at have sans for det skriftlige, men hvis man som
team sætter sig sammen og planlægger alt skriftligt
arbejde for en klasse hen over et semester, så bliver
man tvunget til ikke bare at se sit eget fag, men også
eleven som en, der skal kunne kombinere forskellige
former for skriftlighed. Både for at lære formidling,
men også fordi skrivning bærer fag-fagligheden i sig,
for du kan kun skrive om noget, hvis du selv forstår
det, og derfor lærer du om et fag undervejs i din
skriveproces,” siger Ellen Krogh. X

OM ELLEN KROGH
Ellen Krogh er professor i fagdidaktik ved Syddansk
Universitet og leder af det fireårige tværinstitutionelle
grundforskningsprojekt ’Faglighed og Skriftlighed’, som
fra mange forskellige vinkler undersøger, hvordan elever
arbejder med skriftlighed på de gymnasiale uddannelser.
Læs mere om Faglighed og Skriftlighed på www.sdu.dk/fos

Læs mere:
På Gymnasieforskning.dk findes blandt andre
disse tekster:
ņņ ’Skriveidentifikationer i religionsfaget’ af
Peter Hobel og Ellen Krogh.
ņņ ’Årets bedste opgave’: En analyse af en elevtekst i dens kontekst’ af Peter Hobel og Ellen
Krogh.
ņņ ’Skriftlighed i overgangen fra folkeskole til
gymnasieuddannelse’ af Nikolaj Frydensbjerg
Elf
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SKRIFTLIGHED OG DANSK

Genrer skal åbne
for skrivning
- ikke begrænse

Af Peder Holm-Pedersen

”

Arbejdet med genreskrivning i dansk er vigtigt
og den rigtige vej at gå for faget. Men de
meget faste genrer udgør også en begrænsning, der udelukker mange af elevernes vigtige
skriveressourcer og muligheder for at udfolde sig
skriftligt.”
Sådan siger Anke Piekut, der er postdoc ved
Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Hun har skrevet
ph.d. afhandling om genrebegrebet i danskundervisningen på de gymnasiale uddannelser, hvor hun
indsamlede og analyserede 183 skriftlige eksamensbesvarelser fra alle fire gymnasiale uddannelser.
I sit videre arbejde har hun blandt andet fulgt elever
i deres skriftlige arbejde i dansk, især på hf, hvor der
er tre faste eksamensgenrer: det analyserende oplæg,
den argumenterende artikel og den introducerende
artikel.
”Det er jo ikke fordi, der er noget i vejen med de
genrer, men der er bare mange andre måder at arbejde skriftligt med sit fag på,” siger Anke Piekut.
Især efterlyser hun, at der også bliver plads til
narrativer, og det hun kalder ’tekstkonstruktioner’, i
det skriftlige arbejde, sådan at man i stedet for altid
at skrive en redegørende eller argumenterende artikel om det moderne gennembrud også for eksempel
kunne lade eleverne skrive en lille samlet fortælling
om George Brandes forelæsninger eller inddrage
reportageelementer.
”Det handler ikke om, at eleverne skal skrive om
deres sommerferie, og hvad de lige synes om det ene
eller det andet. Det handler om at lære at opbygge
velstrukturerede tekster ud fra den viden og teori,
man har,” forklarer Anke Piekut.
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”Den type skriftlighed giver en anden indgang til
faget. Eleverne kan på en helt anden måde have sig
selv med i teksten og få en personlig stemme. For
mange elever er det meget motiverende og det bringer fag og skribent tættere sammen,” forklarer hun.
De genrer Anke Piekut efterlyser i de gymnasiale
uddannelser bliver til gengæld dyrket i folkeskolen.
”Og derfor kommer mange unge også med nogle
ressourcer og en skrivebegejstring her, som de bare
ikke kan få lov at bruge.”
Men der er vel ikke noget til hinder for, at lærerne
benytter sig af en større palet af genrer i arbejdet
med skriftlighed i dansk?
”I princippet ikke, og det giver rigtig mange lærere
også udtryk for, at de gerne ville. Men i praksis
tillader tiden sjældent, at der fokuseres på andet end
eksamensgenrerne,” fortæller Anke Piekut, der derfor
taler for en udvidelse af eksamensgenrerne, for om
man vil det eller ej, så bliver de normsættende for
det skriftlige arbejde. En slags writing for the tests.
”Genrer bør tænkes som en faglig ressource, som
noget vi kan bruge og gøre noget med. Ikke som en
fast og begrænsende norm for fag og skrivningen.”

Anke Piekut
er postdoc ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Læs mere:
Titler af Anke Piekut på gymnasieforskning.dk:
ņņ ’Eksamensgenrerne i dansk – Hvilke skriftlige
ressourcer realiseres hos eleverne?’
ņņ ’Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag’

MATEMATIK OG SKRIFTLIGHED

Nye opgavegenrer giver
nye læringsmuligheder
Af Peder Holm-Pedersen

”

Det var tydeligt, hvordan det skriftlige arbejde
i forbindelse med andre typer af matematikopgaver end de traditionelle åbnede for nye
læringsmuligheder. ”
Det fortæller Steffen M. Iversen, der er ved at lægge
sidste hånd på sin ph.d. afhandling. I to år har han
fulgt otte elevers skriveudvikling i faget matematik –
to elever fra hver af de fire gymnasiale uddannelser.
Traditionelt ligger det skriftlige arbejdes funktion
meget fast i matematik, fortæller han.
”Det handler groft sagt om at afrapportere og vise,
at man kan løse nogle opgaver. I den proces har eleverne ikke nødvendigvis nogen særlig opmærksomhed på matematikteksten som tekst. Det handler om
at få noget matematisk indhold henover bordet.”
Anderledes med de nye opgavegenrer som for
eksempel temaopgaver på stx eller forskellige former
for projekter på htx. Her blev der ofte arbejdet med
kollektiv skrivning, hvor elever i fællesskab udarbejder en tekst, hvor de analyserer og forklarer forskellige matematiske forhold.
”Det gav nogle meget givtige diskussioner blandt
eleverne, om hvordan teksten skulle udformes,
altså hvordan formulerer vi os i matematik, hvordan
skruer vi en matematisk tekst godt sammen og så
videre. På den måde kom eleverne til at forholde
sig meget konkret til matematikteksten som tekst
og ikke alene som et resultat, der kunne være rigtigt
eller forkert.”
Steffen M. Iversen peger på et andet eksempel fra
htx, hvor eleverne skulle lave en formidlingsrapport.
”Det gav dels muligheder for en helt ny skriverrolle til eleverne. De skulle ikke længere udelukkende
skrive som elever, der afrapporterer til læreren, men
som selvstændige tekstproducenter og formidlere til
et bredere publikum. Opgaven betød konkret, at eleverne begyndte at kigge på lærebøgerne og undersøge, hvordan er det egentlig man skriver og formidler
matematik, hvorfor står det på den og den måde?”
Steffen M. Iversen peger på, hvordan en sådan tilgang kan være en god vinkel på det skriftlige arbejde

for faglærere, når de skal angribe problemstillingen
omkring faglig skrivning.
”Mange faglærere er jo ikke uddannet til at arbejde eksplicit med skriftlige teksters form, indhold og
brug, men her tilbyder der sig en faglig indgang, hvor
læreren med afsæt i velkendte faglige tekster tager fat
i selve teksten og spørger, hvorfor er teksten opbygget som den er, hvorfor står formler ofte på linjer for
sig selv, hvilke personlige pronominer bruger man i
en matematiktekst, og hvordan ligner eller adskiller
det sig fra andre fag?”
Ifølge Steffen M. Iversen åbner arbejdet med de
nye matematikgenrer også for, at nye grupper af elever
potentielt kan fatte interesse for matematikfaget.
”Når jeg spurgte eleverne selv, hvilke ord de ville
hæfte på arbejdet med de nyere opgavegenrer, så var
det ord som kreativitet og selvstændighed, mens de
traditionelle opgaver blev forbundet med træning og
tryghed. Derfor kan man også forestille sig, at denne
dimension af det skriftlige arbejde potentielt vil
kunne engagere flere typer af elever i matematikundervisningen.”

Steffen M. Iversen
er ph.d.-studerende ved SDU og hans afhandling er en
del af forskningsprojektet ”Faglighed og Skriftlighed”. I
sin afhandling har han blandt andet undersøgt brugen af
nye opgavegenrer i matematik og hvad den stigende brug
af it som medie for skrivning betyder for de gymnasiale
matematikfag. Afhandlingen forventes forsvaret til sommer
og vil til den tid kunne læses på www.gymnasieforskning.dk

Læs mere:
Titler af Steffen M. Iversen på
gymnasieforskning.dk:
ņņ ’Matematikkens nye skrivere’
ņņ ’Dovne drenge eller dødbringende matematik’, med Crilles Bacher, Kjeld Bagger Laursen
& Lars Ulriksen
ņņ ’Samspillet mellem matematik og de andre
fag i gymnasieskolen’, med Claus Michelsen
N y skriftlighed
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TYSK SKRIFTLIGHED I AT-FORLØB

”En helt anden
måde at skrive på!”

Af Peder Holm-Pedersen

H

vad får elever ud af at arbejde skriftligt
med fremmedsprog i en tværfaglig
sammenhæng? Og hvad siger eleverne
selv til det?

Det har Karen Sonne Jakobsen, der er lektor i tysk på
RUC, undersøgt ved at følge et AT-projekt med tysk
og historie i en 2. g i et alment gymnasium. I projektet skulle eleverne både indhente viden via læsning
af tyske tekster og formidle deres viden på tysk både
skriftligt og mundtligt. Blandt andet skulle der skrives
et abstract på tysk.
Karen Sonne Jakobsen siger om forløbet:
”For det første er det tydeligt, at det betyder
meget for eleverne, at de bruger tysk i en anden
sammenhæng end det normale ’skoletysk’, som én
af eleverne siger, hvor det på det her niveau jo stadig
mest er hverdagstysk, det handler om.”
Hun taler om at bruge tysk som videnssprog.
”Eleverne oplevede, at de rent faktisk kunne indhente og formidle faglig viden på tysk, at de kunne
bruge sproget på en mere abstrakt og analytisk måde.
Både mundtligt og skriftligt. Det er en vigtig erfaring
at gøre sig, når man lærer et fremmedsprog.”
Det gav eleverne også selv udtryk for, når Karen
Sonne Jakobsen interviewede dem.
”Som én af eleverne sagde om arbejdet med at
lave det tyske abstract: ’det en helt anden måde at
skrive på’. Andre elever pegede på, at det var ’virkeligheds-rigtigt’, hvilket også var meget motiverende for
dem og gav et ekstra engagement i forhold til tysk.”
Karen Sonne Jakobsen fortæller, hvordan elever,
hun talte med, oplevede sig som fagligt autonome i
arbejdet med projektet.
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”De følte sig som myndige sprogbrugere med et
reelt og virkeligt projekt, som de havde ansvar for og
skulle bruge det tysk, de nu kunne, til at klare.”
Samtidig syntes alle eleverne uden undtagelse, at
det var meget svært at lave det tyske abstract og arbejde med et fremmedsprog på den måde. Derfor må
læreren også være indstillet på at understøtte eleverne i deres arbejde, fortæller Karen Sonne Jakobsen.
”Læreren skal tænke sig som en sprogkonsulent,
der kan gå ind i grupperne, ikke så meget for at
korrigere, men for at hjælpe dem med at udtrykke
det, de vil. Når eleverne arbejder med sprog på den
her måde, fokuserer de meget på korrekthed, på det
grammatiske og på at ordene er stavet rigtigt, så der
må læreren gå ind og understøtte nogle af de andre
elementer og tale med dem undervejs om genrer,
og hvordan de opbygger og skaber sammenhæng i
teksten.”

Karen Sonne Jakobsen
er lektor ved Institut for Kultur og Identitet på RUC, hvor
hun forsker i fremmedsprog og didaktik, særligt tysk.

Læs mere:
Titler af Karen Sonne Jakobsen på
gymnasieforskning.dk:
ņņ ’En helt anden måde at skrive på’
ņņ ’Sprogfærdigheder: Færdigheder i læreplaner for fremmedsprog i et sammenlignende
fagdidaktisk perspektiv’

E FtEruddannElsE
MA ST ER

i

Fokus på de
gymnasiale
uddannelser

gymnasiepædagogik
– didaktik eller ledelse

Master i gymnasiepædagogik er den eneste masteruddannelse, som
er målrettet direkte til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser.
Masteruddannelsen styrker dig fagligt og personligt og giver dig
fx kompetence til at:
❚ Analysere forandringer i elevkultur,
faglighed og skoleorganisation
❚ Diagnosticere problemer og formulere løsninger
❚ Iværksætte, gennemføre og evaluere udvikling
❚ Indgå i nye ledelsesfunktioner og teamsamarbejde
Vi starter til august.
Søg nu og senest 20. juni.
Kontakt
Sekretariatet på tlf. 65 50 14 75, e-mail: mig@sdu.dk
➜ sdu.dk/mig

For s k n in g s b asErEt
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HVOR
LANGT SKAL
VI GÅ?

Der er mange forskellige typer af kursister på hf og VUC,
og det er langtfra dem alle, der lever op til idealet om en
hf-elev. Det kan man enten slå dem i hovedet med eller
man kan indrette undervisningen og hf efter det. Lektor
Steen Beck taler for det sidste og tager hul på dramaet om,
hvor langt man kan og skal gå kursister og elever i møde i
fremtidens hf.

Vi kan ikke forholde os til problemstillingen på en måde, hvor det kun handler
om, hvordan vi ændrer de unge mennesker, så de passer til VUC og hf. Vi bliver nødt til
også at se på, hvordan vi kan ændre VUC og hf, så
de passer bedre til de mennesker, der rent faktisk
befolker det.”
Ordene kommer fra lektor ved Syddansk
Universitet Steen Beck og problemstillingen, han
refererer til, handler om, hvordan unge, der i dag går
på hf og VUC har vidt forskellige behov og forudsætninger for at lære.
Han udtaler sig bl.a. på baggrund af et stort udviklingsprojekt, FAG på Randers HF & VUC, hvor han
sammen med forskerkollegaen Michael Paulsen, nu
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Aalborg Universitet, kortlagde forskellige kursisttyper
og i et tæt samarbejde med lærerne iværksatte en
række bud på, hvordan man som lærer og som institution bedre kan håndtere denne mangfoldighed.
Ifølge Steen Beck handler den grundlæggende
problemstilling om, at virkeligheden i dag er en
anden end dengang, hvor det var relativt svært at
komme ind på de gymnasiale uddannelser, og hvor
man kunne forvente, at kursister havde interesse for
viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion,
som der stadig står i hf-bekendtgørelsens § 1.
”Det vilkår er jo for længst faldet til fordel for et
andet, nemlig at det er relativt nemt at komme ind og
relativt svært at komme ud.”
Derfor er der i dag også mange forskellige typer
af kursister – og det er ifølge Steen Beck dem, hf og

ILLUSTRATION: RASMUS JUUL

Af Peder Holm-Pedersen
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Her er leret stadig vådt. De forvirrede kan
så at sige falde ud til begge sider og enten
blive tændte og koble sig på det faglige eller falde
hen og stemple ud.
VUC må indrette sig efter, og ikke et ideal om, hvordan en hf-elev burde
være.
”Og så får vi det store drama. For hvor langt kan og vil lærerne og
institutionerne gå for at komme de forskellige elever og kursister i møde?
Hvordan håndterer man denne mangfoldighed? Og kan hf og VUC overhovedet rumme alle de elever, vi som samfund har valgt skal tage en gymnasial
uddannelse?”

Leret er stadig vådt
I deres kortlægning af kursisterne på Randers HF & VUC – en skole, som
Steen Beck omtaler med stor respekt og sympati − udviklede forskerne på
baggrund af såvel kvantitative som kvalitative data ni forskellige idealtyper
inddelt efter, hvor henholdsvis socialt og fagligt engagerede de var i livet på
deres uddannelse (se illustration s.19) Og selvom mangfoldigheden stadig
er større på VUC og hf end på de andre gymnasiale uddannelser, mener
Steen Beck, at samme problemstilling i stigende grad gør sig gældende på
de andre uddannelser.
”Jeg er overbevist om, at en gymnasielærer på en hvilken som helst
anden gymnasial uddannelse vil kunne genkende de kursisttyper, vi beskriver, fra deres egne klasser.”
Det kunne for eksempel være den kontaktsøgende. En kursisttype, der
er uden fagligt engagement, ikke bryder sig om at arbejde alene og næsten
udelukkende ser skolen som et rum for sociale kontakter. Eller den pligtopfyldende, som laver sine lektier og arbejder målrettet med det faglige, men
holder sig lidt på afstand af det sociale. Eller den uintegrerede, for hvem
skolen både fagligt og socialt er en fremmed verden, som han eller hun har
store problemer med at finde sig til rette i.
En anden af de typer, Steen Beck fremhæver, er de forvirrede. Ikke bare
fordi det er den største gruppe af kursister, men også fordi der her er noget
at arbejde med for læreren, der er ude på en pædagogisk mission, forklarer
han.
”Her er leret stadig vådt. De forvirrede kan så at sige falde ud til begge
sider og enten blive tændte og koble sig på det faglige eller falde hen og
stemple ud.”
Steen Beck beskriver de forvirrede som kursister, der godt ved, at de skal
have en uddannelse, og som i princippet også gerne vil det, men som, når de
så nærmer sig fagene, ikke rigtig kan se, hvad de skal bruge dem til, og hvad
der forventes af dem.
”De kan ikke finde deres vej i uddannelsen og kæmper med svigtende
viljestyrke, disciplin og motivation.”
Didaktisk har de forvirrede derfor brug for høj lærerstyring, korte sekvenser af selvstændigt arbejde og klare rammer, forklarer Steen Beck. Han taler
om at etablere sikre ’træningsbaner’, hvor kursisterne ved, hvad de skal, og
som løbende giver dem nogle faglige succesoplevelser.
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Cool faglighed
Anderledes med en anden relativt stor gruppe, der
udgøres af de fagligt engagerede, som består af de tre
kursisttyper, forskerne benævner de integrerede, de
pligtopfyldende og de instrumentelle.
”Det er kursister, der alle kan tage fra fagligt. De
evner at arbejde selvstændigt og vil udfordres, så det
stiller nogle andre krav til undervisningen.”
Tilmed er der stor forskel på, hvordan de tre typer
engagerer sig socialt, forklarer Steen Beck.
”De integrerede vil både det faglige og det sociale
og går fuld af entusiasme ind i det fælles dannelsesprojekt, der ligger i klassefællesskabet. I den anden
ende har vi de instrumentelle. For dem handler hf
om cool faglighed, og det sociale er nærmest kun
noget forstyrrende for dem.”
Derfor er der også forskel på hvilke metoder og
arbejdsformer, man kan fange og udfordre de fagligt
engagerede med. De integrerede deltager gerne i
gruppearbejde og deler ud af deres faglige overskud
til deres klassekammerater, hvorimod de instrumentelle ikke gider den slags.
”Så også her kan læreren blive i tvivl om, hvordan
den samlede undervisning skal lægges an.”
Steen Beck forklarer, hvordan de instrumentelle
kursister godt kan være en udfordring, når man som
lærer må lægge sin undervisning an, så den inddrager
og ramme andre kursisttyper.
Omvendt med de integrerede, forklarer Steen
Beck.
”I et didaktisk perspektiv er de en gave til en
klasse. De sætter en standard og kan med deres
sociale engagement trække andre kursister i en mere
faglig retning. De mere søgende medkursister kan
spejle sig i dem.”
Det gælder for eksempel de forvirrede.
”De har netop brug for klassekammerater, der kan
fastholde dem og trække dem i retning af det faglige.
Det vil typisk være en katastrofe, hvis de forvirrede
arbejder sammen med nogen, der er som dem selv
eller er endnu mere rundtossede,” forklarer Steen
Beck.

Som en forsker
Hvad stiller en lærer så op, når han eller hun kigger ud over landskabet i en
gennemsnitlig hf-klasse og kan konstatere, at den er befolket af ni forskellige typer af kursister med meget forskellige didaktiske behov?
”Som lærer må man faktisk starte lige netop der: Med at kigge ud over sin
klasse og lave sin analyse af hvad det er for kursisttyper, der befolker den,
og hvad det er for dynamikker, der er på spil i klassen. I den forstand må
læreren være en slags forsker, som forholder sig analytisk til situationen.”
De ni idealtyper er da også tænkt som et operativt redskab, som lærere
kan bruge i den forbindelse, forklarer Steen Beck. Han understreger, at de
ni kursisttyper ikke skal forstås statisk, men som positioner, den enkelte
kursist kan bevæge sig igennem.
”Og her må man både se på hvilke undervisningsformer, der rammer
hvilke kursister, og på hvordan det kan påvirke den samlede dynamik i
klassen. Har man en stor gruppe forvirrede i sin klasse, kan det for eksempel
give god mening at rette en del af sin undervisning imod at få trukket netop
dem i en mere faglig retning.”
Man kan også arbejde med undervisningsformer, der aktiverer kursister med
forskellige faglige niveauer. For eksempel i form af Cooperative Learning,
som blev afprøvet i projektet.
”Det, så vi flere gange, lykkedes rigtig godt. Men det blev også tydeligt, at
Cooperative Learning er godt til stilladsering omkring læringen, men ikke
så godt, når stilladseringen skal fjernes, og kursisterne skal lære at fortsætte
selvstændigt. Den progression var der ikke.”

Sjov undervisning
I forhold til en rigtig stor del af de kursister, der er på hf, blev det ifølge
Steen Beck tydeligt, at man ikke kommer uden om at arbejde med kursisternes motivation.
”Vi kan ikke længere forudsætte, at kursisterne er motiverede for undervisning. Det er en motivation, der må skabes, og den kæmpe opgave må lærerne til dels tage på sig og indrette undervisningen efter. For eksempel ved
at komme kursisterne i møde for at fange deres interesse og arbejde med en
varieret undervisning, der spiller på flere tangenter end den rent faglige.”
Måske skal man ligefrem til at tale om sjov og fængende undervisning, der
får fat i affektive sider af læreprocessen.
”Nu ved jeg godt, at der måske er lærere, der bliver rasende, for kan det
virkelig være en gymnasielærers pligt at lave sjov undervisning? Men det vil
jeg jo mene, er kontekstafhængigt − så ja, det er måske i nogle sammenhænge blevet lærerens opgave at gøre undervisningen fængende.”
Ifølge Steen Beck er diskussionen om sjov og fængende undervisning
symptomatisk for det store drama, der åbner sig, når man tager hul på

DE FORVIRREDE
− udgør 28 % på den toårige hf

De forvirrede er en meget sammensat gruppe.
Næsten 80 procent er kvinder, heraf en stor
del ’stille piger’, der laver deres lektier og bedst
arbejder med ro omkring sig.
De ved godt, at uddannelse er vigtig, men kan
ikke finde deres vej i de enkelte fag, de kæmper
med motivation og selvdisciplin og deres fremtidsudsigter er diffuse. De kræver sikkerhed og
har let ved at miste koncentrationen, hvis ikke de
umiddelbart forstår, hvad der sker omkring dem.
Socialt giver flere af de forvirrede udtryk for,
at de ikke swinger godt med deres klasse.
Positionen er ambivalent, fordi de gerne vil være
socialt engagerede og også tilskriver sig selv
evner dertil, bare ikke i forhold til denne klasse.
”Fælles for de forvirrede kursister er, at de på
grund af egen forvirring og mangel på rettethed
savner lærerautoritet og tydelige værdier og
mål. De har brug for læreren som ledestjerne,”
siger Steen Beck.
Flere forvirrede giver eksplicit lærerne og
undervisningen skylden for deres mangel på
engagement.
I modsætning til flere andre grupper taler
disse elever ikke så meget om ansvar for egen
læring, men om lærerens ansvar for en god
undervisning.
”Og en god undervisning er tydeligvis en undervisning, som får fat i følelserne, og som kan vitalisere
kursister, som ellers let kan falde hen i apati og
distraktion. God undervisning skal ramme kursisterne på noget, der umiddelbart vækker deres
interesse – måske fordi de kan spejle deres egne
usikre søgeprocesser i emnerne,” siger Steen Beck.

mangfoldighed
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DE INTEGREREDE
– udgør 12 % procent på den toårige hf

De integrerede har en positiv indstilling til skolelivet i dets mangfoldighed. De dyrker fagene,
ikke blot som midler til noget andet, men også
fordi de finder dem spændende og interessante
i sig selv, og der er mange undervisningsformer,
som de godt kan lide. De deltager aktivt i det
sociale liv i klassen og på skolen.
Blandt de integrerede kursister er der forholdsvis flere drenge, og klart færre end generelt
kommer direkte fra 10. klasse.
Disse kursister sætter en standard, som
andre kursister kan navigere i forhold til, og som
læreren kan bygge på.
”Didaktisk er de en gave at have i sin klasse,”
siger Steen Beck.
Udfordringen kan bestå i, at de ikke føler, at de
får nok fagligt input, hvis undervisningen retter
sig for meget mod bund og midte. Eller hvis de
oplever, at deres sociale engagement kommer
til at koste dem på det faglige:
”Vi har set eksempler på, hvordan integrerede
kursister med tiden trækker sig tilbage fra det
sociale, fordi de oplever, at samarbejdet med
andre kursister går op i hat og briller. Så får de
en mere instrumentel tilgang og fokuserer på
deres eget faglige projekt. Et stort tab for en
klasse.”
En løsning kan være indimellem at give plads
til kursister, der kan mere, så de får lov at vise
det og får mulighed for at arbejde sammen med
hinanden, så der skabes det rum af udfordringer, som de ikke i så høj grad får, når de samarbejder med fagligt svagere kursister.
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diskussionen om, hvor langt lærerne skal og kan gå for at komme de mange
forskellige kursister i møde.
”Jeg mener ikke, at skolerne bare skal lægge sig fladt ned på maven for de
unge. Men vi bliver nødt til at have et realistisk udgangspunkt i forhold til,
hvad det er for forudsætninger, de unge kommer ind på uddannelsen med,
og så inden for de rammer formulere nogle realistiske ambitioner om, hvor
vi gerne vil have dem hen,” siger Steen Beck.
Han understreger, at motivationsfremmende metoder aldrig må overskygge de faglige mål og at det derfor handler om at finde måder, hvorpå
kognitive og affektive elementer er i samklang.

Lektier laves i klassen
Et andet konkret eksempel, hvor Steen Beck mener, det er nødvendigt at
tage den diskussion, handler om lektielæsning. Eller rettere den manglende
lektielæsning.
”Rigtig mange hf-elever læser ikke lektier eller gør det i hvert fald meget
dårligt. Men det er som om, der har udviklet sig en form for hykleri i systemet, hvor vi lader som om, lektielæsning stadig fungerer som forberedelse
til timerne. Men det gør det ikke for en stor del af hf-elevernes vedkommende.”
Tværtimod. Den manglende lektielæsning har stor negativ effekt på
undervisningen og hele stemningen i klassen, når kursisterne kommer til
timer, hvor der arbejdes ud fra, at de har læst lektier, fortæller Steen Beck.
”Så sidder kursisterne og lader som om, de har læst, og prøver at følge
med i undervisningen. Det vil enhver sund dreng eller pige falde i søvn over.
Eller finde noget andet at give sig til. På den måde spreder meningsløsheden
sig i et system, hvor vi lader som om, vi læser lektier.”
Så hvad stiller man op? Ifølge Steen er det ikke gjort med at hæve stemmen og gentage, at kursisterne skal læse deres lektier.
”Hvis det bare var så nemt. Men det er jo gjort. Mange gange. Og derfor
skal de mange konservative stemmer i debatten også stikke piben ind, for
de forholder sig ikke til problemet og nutidens unge, når de blot efterlyser
mere disciplin. Mange kursister har simpelthen svært ved at læse lektier,
ikke mindst på grund af social baggrund og et somme tider meget kaotisk liv
uden for skolen, og har brug for hjælp til at lære det.”
Ét af de tiltag, der blev sat i gang i udviklingsprojektet, handlede da også
om, at man arbejdede systematisk med klasse-lektier, dvs., at man arbejdede
med lektierne i klassen, så kursisterne med tiden blev klædt på til selv at
kunne klare dem.
”Vores undersøgelser viser, at det betaler sig at investere i lektielæsning
på den måde.”
Steen Beck fortæller dog også, hvordan klasse-lektier i nogle tilfælde kom
i konflikt med de fagligt dygtige kursisters forventninger til hf.
”De kunne næsten blive forargede over tiltaget og spørge ’hvad er det her
for et socialpædagogisk projekt? Hvis man vil være her, skal man da kunne

læse lektier.’ Derfor er der også smarte hf-centre, der arbejder
med to hf-retninger. En med lektie-inklusion og en uden.”
Steen Beck kunne godt se et hf for sig, der gik videre ad den
vej, forklarer han og skitserer et hf med færre timer, men som til
gengæld har huller i skemaet, hvor kursisterne skal gå i lektieværksteder og lave deres lektier.
”På den måde ville man kunne lave de stilladseringer, der er
nødvendige for nogle i starten, og så begynder skolen at være
realistisk på det her punkt i forhold til, hvad det er for elever, der
går der.”

En kontrakt
Det er dog ikke kun lærerne, der skal komme kursisterne i møde
med motiverende undervisning og klasse-lektier. Det gælder
også den anden vej, forklarer Steen Beck.
”Skolen har behov for at tilbageerobre sin aura af at være et
vigtigt og forpligtende læringssted. Et sted, som kursisterne også
føler, at de skal yde noget til, for at kunne være en del af det.”
En måde at genetablere den aura på kunne være, at man
lavede nogle eksplicitte aftaler med kursisterne. Eller måske
ligefrem kontrakter, foreslår Steen Beck.
”En form for fælles aftale, hvor lærerne siger til kursisterne:
okay, nu gør vi lærere sådan her i forhold til at komme jer i
møde, vi prøver at gøre undervisningen mere spændende, og vi
tager ansvaret på os i forhold til at lære jer at lave lektier, men så
skal I altså også give det en chance og gøre jeres. For ellers går
det ikke.”
Det betyder så også, at lærerne skal have muligheder for at
forholde sig til kursister, der ikke yder deres. Steen Beck taler om
en mild form for konsekvenspædagogik.
”Inden for nogle realistiske rammer, der tager højde for
kursisternes reelle evner og forudsætninger, skal det være muligt
at arbejde med krav og konsekvenser. Om det nu er, at kursister,
der alligevel ikke får lavet deres lektier, må en tur uden for døren
og lave dem, ved jeg ikke, men at kursisterne udvikler deres selvdisciplin er af afgørende betydning i et samfund som vores.”
Steen Beck er godt klar over, at sådanne tiltag vil starte en
mindre værdikamp på mange skoler.
”Det rammer lige ind i kløften mellem blød og hård pædagogik. En kløft, der går ned gennem mange skoler, ledelser,
lærerkollegier og jo tit også ned igennem den enkelte lærer – og
forsker - selv,” siger Steen Beck.
Han taler om, at hf på den ene side er præget af en studiekompetencediskurs, der handler om, at der stilles krav om, at

DE ADSPREDTE
− udgør 11 % på den toårige hf

De adspredte har det ikke godt med det faglige. En del af
dem er skoletrætte, men øjner ikke frugtbare alternativer.
De er i en venteposition og tager afslappet på det hele eller
forholder sig diffust.
De adspredte kommer i stort omfang direkte fra 10. klasse.
Mens et stort flertal af hf-kursisterne godt kan lide
samtale og diskussion i klassen, er det kun halvdelen af de
adspredte, der synes, det er en attraktiv undervisningsform.
”Det hænger muligvis sammen med, at et flertal af disse
kursister ofte ikke laver lektier, ikke vil eksponeres fagligt,
og at mange af dem har travlt med at bruge computeren til
sociale formål i undervisningstiden,” siger Steen Beck.
Den adspredte opsøger ofte andre kursister, som har det
ligesom ham eller hende selv, og opbygger her et socialt
samvær, der handler om alt muligt andet end det faglige
arbejde – for eksempel computerspil.
”Disse mindre fællesskaber dyrkes som alternativ og i
opposition til det, læreren og skolen lægger op til, og har tit
karakter af et »forsvar« mod at blive eksponeret fagligt.”
At få sporet disse kursister ind på et fagligt engagement
kan formentlig kun gøres igennem mange små skridt. Det
handler bl.a. om at få opbygget en kultur i klassen, hvor
man kan bidrage og føle sig som en del af et ’vi’ – også
selvom man måske ikke har så meget at bidrage med i
første omgang, forklarer Steen Beck.
”Men nogle af de adspredte har også brug for et wake
up call: en lærer, der beder dem slukke computeren eller
blive væk fra undervisningen, hvis de ikke bidrager. For
nogle af de adspredte kan det rive dem ud af deres afventende position. For andre vil en sådan tilgang dog nok
betyde mere fravær og i sidste ende frafald.”

mangfoldighed
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Hvis vi som samfund virkelig vil have den
her store gruppe af unge mennesker igennem
systemet, så bliver vi nødt til at se i øjnene, at VUC er
for boglig. Så er det sagt.

der er nogle ting, som kursisterne skal lære. Og så på
den anden side det han kalder en stærk omsorgsdiskurs:
”Hvor man næsten ikke kan stille krav til kursisterne, uden at det bliver opfattet som groft ekskluderende overfor skrøbelige unge, der allerede ligger
ned. Men man bliver nødt til at finde en balance
mellem de to tilgange, som smart tænkt måske ikke
engang er i modsætning til hinanden, for noget af det
vigtigste, vi kan lære de unge, er at evnen til at kunne
passe sine ting.”

Savsmuld
Som udviklingsprojektet på Randers HF & VUC har
vist, kan der gøres mange gode tiltag i forhold til at
håndtere udfordringen med de mange forskellige
kursister inden for de gældende rammer. Men ifølge
Steen Beck kommer vi ikke uden om at se mere
grundlæggende på, hvilken type uddannelsesinstitution hf og VUC skal være i fremtiden.
”Hvis vi som samfund virkelig vil have den her
store gruppe af unge mennesker igennem systemet,
så bliver vi nødt til at se i øjnene, at VUC er for
boglig. Så er det sagt.”
Steen Beck uddyber:
”Alt for mange af dem, der i dag sidder i klasserne på
VUC-centrene, gik ud af skolen af en årsag. De var
skoletrætte og orkede ikke flere bøger, og nu får de
så bare endnu mere af det samme. Der er for stort et
mismatch mellem mange af kursisternes nærmeste
udviklingszone for læring og så den boglige profil, hf
og VUC har.”
Derfor så Steen Beck gerne, at der udover de kreative fag kom flere praktiske elementer ind i uddannelsen. Han peger på værkstedslæring og mesterlære
som eksempler på undervisningsformer, der passer
bedre til mange kursisters læringsprofiler.
”Enten skal der etableres et egentligt og attraktivt alternativ til hf for nogle af de her unge, jf. den
aktuelle debat om erhvervsskolerne, eller også må hf
begynde at lugte mere af savsmuld og blive et sted,
hvor der også arbejdes med hænderne. Et sted, hvor
håndens og åndens arbejde forenes, og der arbejdes
med en bredere kompetenceprofil end i dag”. X
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Steen Beck
er lektor i Uddannelsesvidenskab ved Institut for
Kulturvidenskab på Syddansk Universitet og leder af Center
for Forskning i Skoleudvikling (CFS). I centrets regi står
Steen Beck lige nu i spidsen for et stort forsknings- og
udviklingsprojekt på 11 VUC-institutioner i samarbejde
med VUC Videnscenter, ligesom han er involveret i diverse
projekter sammen med forskellige gymnasieskoler og
forskning på Social- og Sundhedsskolen Fyn og.
I udviklingsprojektet på Randers HF & VUC kortlagde Steen
Beck og forskerkollegaen Michael Paulsen mangfoldigheden
af kursister. På baggrund af disse analyser og i nært
samarbejde med lærerne på skolen blev der iværksat seks
forskellige aktioner med bud på konkrete didaktiske tiltag
i forhold til, hvordan lærere og institution bedre kunne
håndtere denne mangfoldighed.
Det drejede sig om følgende aktionsområder:
Klasseledelse og klasserumskultur, lektiekultur, tavle- og
notekultur, læringssamarbejde, studiekompetence og it- og
mediekultur.

Læs mere:
Steen Beck og Michael Paulsen har sammen
skrevet en del om projektet og dets resultater.
På gymnasieforskning.dk finder du blandt
andet:
ņņ Mangfoldighed og fællesskab – en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på hf og VUC
ņņ Læringssamarbejde – en etnodidaktisk
analyse af Cooperative Learning på hf og
VUC
ņņ Lektier – idealer, realitet og handlemuligheder. Artiklen indgår i antologien Frihed og
Styring (red.: Steen Beck og Dion Rüsselbæk
Hansen), Syddansk Universitetsforlag 2013.
ņņ Tavle og noter, Voksenuddannelse - FAG-projektet på Randers HF & VUC, 2011
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FORSTÅ DINE ELEVERS MEDIEBILLEDE
LÆR KLASSELEDELSE PÅ NYE BETINGELSER
UDNYT POTENTIALET I SOCIALE MEDIER
Aarhus Universitet udbyder nye kurser, der er målrettet gymnasielærere
på alle ungdomsuddannelser. Herunder kan du se et udvalg af kurser
•
•
•
•
•
•
•

Feedback og vejledning
Digitale afleveringsformer
Den gode SRP-vejledning
Innovative undervisningsformer
Forstyrrelser og potentialer i sociale medier
Klasseledelse på nye betingelser - hvorfor og hvordan
Undervisning i mundtlighed, mundtlighed i undervisningen.

Læs mere om indhold og tilmelding på au.dk/gymkurser

AU

AARHUS
UNIVERSITET

CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

Tilmelding på
au.dk/gymkurser
mangfoldighed
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Gymnasier
får øjnene op
for evidens

Hvad er den vigtigste faktor for elevers læring? Den evidensbaserede
forskning giver svar, der kan styrke gymnasielæreres undervisning,
lyder det fra professor Lars Qvortrup, der er imod manualer, men for
evidensinformeret praksis.

H
FOTO: POLFOTO

Af Camilla Mehlsen

vad er den vigtigste faktor for elevers læring? Er det klassestørrelsen?
Fagdidaktikken? Lærerens feedback? Og hvad har minimal effekt på
elevers læring?
Det har den evidensbaserede forskning en række
bud på. Den newzealandske professor John Hattie
– også kendt som ”evidens-guru” – har undersøgt,
hvad der har den største og mindste effekt på elevers
læring. John Hattie og hans team har brugt 15 år på at
bearbejde 800 såkaldte metastudier, baseret på over
50.000 kvantitative undersøgelser, der tilsammen
omfatter 83 millioner elevers skolegang. Hattie har
rangeret 138 aspekter af undervisningen, og dem kan
man læse mere om i bogen ’Synlig læring’ (2009).
For nylig holdt professor Lars Qvortrup fra
Aalborg Universitet oplæg på et dansk gymnasium,
hvor han talte om evidensbaserede faktorer for undervisning. Lars Qvortrup tog 15 faktorer fra Hatties

liste over, hvad der påvirker elevers læring, og bad
lærerne om at rangordne dem.
”Det slog mig, at lærerne i store træk valgte rigtigt,
når de skulle kategorisere de faktorer, der har stor og
lille effekt i klasseværelset. Og lærerne havde tydeligvis en klar interesse for at komme med svar. Det
er nyt,” siger Lars Qvortrup og fortæller, at sådan var
det ikke for bare ti år siden.
”Hvis jeg havde lavet den øvelse på et gymnasium for 10 år siden, var jeg blevet hylet ud og sendt
baglæns ud af lokalet. Man ville ikke tale om didaktik
– og slet ikke om evidens. Sådan er det ikke i dag,”
siger han.

Evidens – fra fyord til hit
Lars Qvortrup har i mange år forsket i læring og skoleledelse og bemærker, at skolelederes og skolelæreres holdning til evidens har flyttet sig – før gymnasielærernes.
”Folkeskolen er nogle år forud for gymnasiet.
I folkeskolen har der også været skepsis over for
Evidens
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Kant siger, at evidensberedskabet – dvs. kendskabet til de
almene sammenhænge – er forudsætningen for at kunne
reflektere i en given og meget kompleks situation. For eksempel
i klasseværelset. På den måde er kendskabet til det almene
styrkende for den pædagogiske dømmekraft og ikke svækkende.

evidensbegrebet, men det ebber efterhånden ud. Det
kommer også til at ske på gymnasieområdet,” vurderer Lars Qvortrup.
Der er tydelige tegn på forandring. Tidligere repræsenterede gymnasielæreren en fag-faglig kompetence, og gymnasielærerne var fageksperter, der
skulle videregive faglig indsigt til nye generationer,
fortæller Lars Qvortrup. I dag har gymnasielærere en
naturlig interesse for, hvordan man får sin undervisning til at virke bedst muligt. Det betyder, at der i
gymnasiesammenhæng er en stigende interesse for
eksempelvis klasseledelse, fagdidaktik, feedback og
elevens selvanerkendelse – og ikke mindst for den
evidensbaserede forskning, der kan komme med bud
på, hvad der virker bedst i undervisningen.
Kritikken af evidensbegrebet har ellers lydt, at hvis
en professionel praksis skal være evidensbaseret, så
reducerer man den udøvendes dømmekraft.
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”Skrækscenariet har været ’manualisering’: Man
har været bange for, at der kommer evidensfolk ind
i klasseværelset og siger til læreren, at nu skal du
undervise på denne her måde. Du kan bare slå op i
en manual eller en samling opskrifter og sige, at hvis
det er dansk i 2.g, og emnet er dansk symbolisme,
så skal du sådan og sådan. Men manualer har aldrig
været evidensbevægelsens mål eller ideal,” siger Lars
Qvortrup, som ikke tror på det skrækscenarie og
mener, det beror på en misforståelse af evidensbegrebet.
”Hvis man tror, evidens handler om at indføre manualer og handler om instrumental kausalitet – hvis
du gør sådan, sker der sådan – så har du misforstået
evidensbegrebet. Jeg er stor modstander af ’manualisering’,” siger Lars Qvortrup. Derfor vil han også
hellere bruge ordet ’evidensinformeret’ praksis frem
for ’evidensbaseret’. For når noget er ’baseret’ på
evidens, antyder det, at man direkte kan aflede sin

adfærd af det, forskningen siger. Men når noget er
’informeret’ af evidens, betyder det, at man som
lærer skal basere undervisningen på sin professionelle dømmekraft, som naturligvis blandt andet er
informeret af, hvad forskningen siger.

Evidens frisætter læreren
Lars Qvortrup tror på, at evidensinformeret viden
kan styrke og ligefrem frisætte lærernes dømmekraft.
Han giver et eksempel fra jordemoderprofessionen,
som er gået igennem den samme udvikling mod øget
evidensinformeret praksis, som først skolen og nu
gymnasiet er i:
”I hospitalsvæsenet indførte man banale standardtest i forbindelse med fødsler, for eksempel at
man skulle måle blodtryk eller åndedræt i bestemte
tidsintervaller. Det førte til kritik blandt jordemødrene, som mente, at det at hjælpe et barn til verden er
så komplekst, at det er hinsides evidens. Argumentet
lød, ’man kan ikke skematisere en fødsel’. Men de
nye standardtest forøgede overlevelsesgraden. Og
det interessante er, at jordmødrene oplevede en
frisættelse, forstået på den måde, at de nu kunne
koncentrere sig om det, der for dem var afgørende,
nemlig at hjælpe barnet med at komme til verden,”
siger Lars Qvortrup.
Han mener, at det samme gør sig gældende inden
for lærerprofessionen: Hvis man styrker den evidensinformerede viden i lærerprofessionen, vil det være
med til at frisætte læreren. Ved at måle frisætter man
ressourcer til det komplekse. Det vigtige her er, at læreren holder fast i sin dømmekraft og vurderer, hvad
der er det bedste at gøre i en given situation. En afgørende forudsætning for at kunne udøve dømmekraft
er viden. Jo mere man ved, desto stærkere er ens
dømmekraft – og desto stærkere er ens professionelle myndighed, mener Lars Qvortrup. Han vil dog ikke
opstille en matematisk model for forholdet mellem
dømmekraft og viden, men mener, at evidens er selve
forudsætningen for dømmekraft:
”Det handler om at forvalte sin erfaring baseret
på den størst mulige viden om, hvad der med stor
sandsynlighed virker i en bestemt situation. Du kan
ikke se det, som om du handler 50 % erfaringsbaseret
og 50 % vidensbaseret,” siger Lars Qvortup.

Hvis han skal opstille en model, handler det
snarere om tre verber: Ifølge Lars Qvortrup skal den
professionelle underviser vide noget, kunne noget og
ville noget. Og hvis han skal komme med en læresætning, henviser han til sit yndlingscitat fra den tyske
filosof Immanuel Kants store afhandling om dømmekraften:
Dømmekraften overhovedet er evnen til at tænke det
særlige som indeholdt i det almene. Når det almene er
givet på forhånd, så er dømmekraften bestemmende.
Når det særlige er givet på forhånd, så er dømmekraften
reflekterende.
Selv om Kant formulerede de ord tilbage i 1790,
rammer de fint evidenstænkningen i dag – og for så
vidt også en af de store nyere pædagogiske tænkere,
den amerikanske Donald A. Schön, der er særligt
berømt for bogen ’Den reflekterede praktiker’ (1983).

HVILKE FAKTORER FREMMER
ELEVERNES LÆRING?
Hvad fremmer elevernes læring? Hvad er der evidens for? Professor
Lars Qvortrup giver her et eksempel på faktorer, der – ifølge evidensforskningen – har en stor og lille effekt på læring.
Det virker: Systematisk feedback
”Man ved, at feedback er vigtigt. Det er hinsides al tvivl. Det er lærerens
feedback til eleven, det er feedback mellem elever, men det er måske
allervigtigst elevens feedback til lærerne. Det har en positiv effekt
på læring, hvis man systematiserer feedback. Jeg ved, det er kontroversielt, men man kunne lave elevtest, som gør, at læreren ved, hvor
meget viden eleverne har tilegnet sig; og hvilket niveau eller udviklingstrin eleverne er på. Så behøver læreren ikke bruge en hulens masse
ressourcer på det, men kan tage sig af det vigtige. Jeg har set, særligt
i Canada, at man sidder med elevdata på en meget mere systematisk
måde, end vi gør i Danmark. Det styrker undervisningen,” siger Lars
Qvortrup.
Det virker ikke: Klassestørrelse
”Det er tydeligt at klassestørrelse som sådan stort set ingenting
betyder. Det, der betyder noget, er måden, man bruger klassens
muligheder didaktisk. Hvis man reducerer klassestørrelsen fra 25 til 20
elever, spiller det ingen rolle. Men hvis det er sådan, at du er didaktisk
opmærksom på, at det er nogle andre vilkår i en klasse med 15-20
elever end i en klasse med 25-30 elever, så betyder klassestørrelse
noget,” siger Lars Qvortrup.
Evidens
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Tidligere var det vigtigste, at
gymnasielæreren ikke måtte
forråde sit stof. I dag må læreren ikke
forråde eleven.

”Det imponerer mig meget, at Kant for 200 år
siden sagde det, som Schön er blevet berømt for
i ’Den reflekterende praktiker’. Kant siger, at evidensberedskabet – dvs. kendskabet til de almene
sammenhænge – er forudsætningen for at kunne
reflektere i en given og megen kompleks situation. For eksempel i klasseværelset. På den måde er
kendskabet til det almene styrkende for den pædagogiske dømmekraft og ikke svækkende,” siger Lars
Qvortrup.

Fagdidaktik i førertrøjen
Ifølge Lars Qvortrup er interessen for evidens et
udtryk for, at der sker en vældig forandring i professionsforståelsen hos gymnasielærere. Indtil for
nogle år siden havde gymnasielærere en akademisk
selvforståelse: Det var den universitære viden, der
skulle formidles til unge.
”Det er ret tydeligt, at interessen nu i stigende
grad går på en professionsselvforståelse som undervisere. Det vil sige, at det fagdidaktiske er i højsædet.
Tidligere var det vigtigste, at gymnasielæreren ikke
måtte forråde sit stof. I dag må læreren ikke forråde eleven. I stedet for at stå på stoffets position
og insistere på, at man er matematikekspert eller
tyskkyndig, så stiller man sig i elevens position og
anskuer problemstillingen fra elevens side,” siger
Lars Qvortrup.
Man kan med andre ord sige, at stoffet bliver et
redskab til at stimulere læring. Og her er vi ved, hvad
der er den vigtigste faktor for elevens læring. Flere
evidensbaserede undersøgelser peger på, at den
vigtigste faktor overhovedet er elevens forventninger
til sig selv.
”Hvis eleven har store forventninger til sin egen
mulighed for at lære noget, så spiller det afgørende
ind på elevens læring. For eksempel at eleven siger
til sig selv, at ’det her matematik, som sænker et tågeslør, kan jeg godt sætte mig ind i, hvis jeg anstrenger mig’,” siger Lars Qvortrup.
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Det betyder, at den lærer, der er i stand til at sikre,
at klassens elever har et høj selvforventningsniveau,
fremmer læring. Men hvordan kan den enkelte
gymnasielærer styrke elevens selvforventning? Lars
Qvortrup kommer med et bud:
”Det handler om at afstemme niveauet og differentiere undervisningen, så alle elever ikke alene kan
følge med, men også selv bidrage. Og så handler
det, som Hattie også er inde på, om, at læreren skal
gøre læringsmålene og kriterierne for målopfyldelse
i de enkelte fag tydelige og klare og have høje, men
passende forventninger og give feedback på de rigtige
niveauer.”
Når Lars Qvortrup beskriver den lærertype, der ifølge
den evidensbaserede forskning bedst stimulerer
læring, kommer hans tanker til at flyve tilbage til
1966-69, hvor han gik på Viby Amtsgymnasium.
”Jeg kan også give et eksempel på den modsatte
lærertype, som jeg – selv om det nu var undtagelsen
– blev udsat for i min gymnasietid: Det er den lærer,
som vil demonstrere et højt akademisk niveau, og for
hvem lakmusprøven på, om en time er gået godt, er,
at så få elever som muligt forstår, hvad undervisningen går ud på. Den eneste, hvis selvrespekt styrkes, er
lærerens. For han har demonstreret, at han befinder
sig på et andet, skyhøjt akademisk niveau end den
hob af ignoranter, som sidder i klassen. Hvis der er
noget, der svækker elevernes selvforventninger, er
det den slags undervisning. Den er ødelæggende for
elevernes læring,” siger Lars Qvortrup. X

Lars Qvortrup
Professor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg
Universitet. Han er leder af LSP – Laboratorium for
forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis.
Han er forfatter til en lang række bøger og artikler om
læring, pædagogik, ledelse og samfundsudvikling, bl.a. ’Det
hyperkomplekse samfund’ (1998) og ’Den myndige lærer’
(Dafolo, 2012).

ET PUST AF FORNYELSE TIL DIN
HVERDAG OG KARRIERE

FORSKNINGSBASEREDE MASTERUDDANNELSER
FRA AALBORG UNIVERSITET
FORSKNINGSBASERET

MASTER I
PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET

FORSKNINGSBASERET

MASTER I LEDELSES- OG
ORGANISATIONSPSYKOLOGI

MASTER I ORGANISATORISK
COACHING OG LÆRING

FORSKNINGSBASERET

MASTER I LÆREPROCESSER
– UDDANNELSE I FORNYELSE

MASTER I
PÆDAGOGISK
LEDELSE

MASTER I LEDELSESOG ORGANISATIONSPSYKOLOGI

MASTER I
ORGANISATORISK
COACHING OG LÆRING

MASTER I
LÆREPROCESSER

Til dig, der er leder eller arbejder
med ledelse af en folkeskole,
ungdomsuddannelsesinstitution,
dagtilbud m.v.

Til dig, der som leder eller
konsulent arbejder med
ledelses-, medarbejder- og
organisationsudvikling.

Til dig, der arbejder med HR,
procesledelse og forandringsledelse.

Til dig med erfaring inden
for undervisning, medarbejderudvikling mv.

Omdrejningspunktet er team- og
medarbejderledelse, institutionsudvikling, pædagogisk udvikling
og ledelse i forhold til børn/ elever,
forældre og myndigheder.

Du opnår en bred indføring
i de dele af læringsteorien
og psykologien, som har
særlig relevans for ledelse og
organisationsudvikling.

Omdrejningspunktet er coaching
som samtalebaseret læreproces.

Du vil styrke og forny dine pædagogiske kompetencer, og du vil
fordybe dig i viden om læring og
forandring.

Seminarerne finder sted i
Aalborg og København.

Seminarerne finder sted i
Aalborg.

Seminarerne finder sted i
Aalborg og København.

Seminarerne finder sted i
Aalborg.

www.evu.aau.dk/master/mpl

ww.evu.aau.dk/master/loop

ww.evu.aau.dk/master/moc

www.evu.aau.dk/master/mlp

Du opnår redskaber til at udvikle
læringskulturer og til at igangsætte
og fuldføre organisatoriske
forandringsprocesser.

- Flere specialiseringsmuligheder.
- Mulighed for enkeltfag.

ANSØGNINGSFRIST 1/11 2014
STUDIESTART
1/2 2015

9940 9420 (kl. 12-15) · evu@aau.dk · www.evu.aau.dk
Evidens

31

Udpluk
fra databasen

”Pædagogik kan ikke løse
alle problemer”, men varieret og anvendelsesorienteret undervisning kan i
kombination med nye metoder og undervisningsformer motivere eleverne og mindske frafaldet.
ņņ Grænser for pædagogik –
anvendelsesorientering i praksis
LILLI ZEUNER OG FINN WIEDEMANN

ņņ Stress blandt gymnasielærere
INGE HENNINGSEN

Selvom det er meningen at lærere i
et team skal støtte hinanden, kan det
tværfaglige udløse stress og medvirke
til at skabe et dårligt arbejdsmiljø.

”Spørgsmålet for gymnasielæreren
der starter en ny klasse op hvert år
i august, må jo uvilkårligt melde sig:
Hvorfra skulle jeg vide hvilke skriftlige kompetencer eleverne møder op
med? Normalt henvises man til folkeskolens Fælles Mål og ikke mindst
egne erfaringsopsamlinger for at
kunne danne sig en forestilling om det
spørgsmål. Her tilbydes et mere empirisk funderet svar.”
ņņ Skriftlighed i overgangen fra
folkeskole til gymnasieuddannelse
NIKOLAJ FRYDENSBJERG ELF
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Piger og drenge
ņņ Strategiske drenge og flittige piger
RIKKE BROWN & ARNT LOUW VESTERGAARD

Det er ikke nogen nyhed at piger og drenge ofte oplever deres uddannelse forskelligt. Men hvilke fag interesserer de to
køn sig typisk sig for, og hvilke undervisnings- og arbejdsformer foretrækker de?
ņņ Drenge og piger på ungdomsuddannelse - hvad
betyder køn for elevernes uddannelsespraksis
CAMILLA HUTTERS, METTE LYKKE NIELSEN & ANNE GÖRLICH

Der er en tendens til polarisering i uddannelsessystemet, ikke
kun i forhold til køn – men generelt mellem de unge. Langt
fra alle har de fornødne ressourcer, der skal til for at kunne
klare sig. Der er meget på spil og derfor skal udvikles pædagogikker og rammer, der i højere grad understøtter de unges
forløb.
ņņ Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg
efter gymnasiet
CAMILLA HUTTERS & RIKKE BROWN

Hvad sker der med de mange drenge som ikke kommer videre i uddannelsessystemet efter endt ungdomsuddannelse?
Rapporten redegør for hvad de laver i stedet for og undersøger den betydning gymnasieretning, karaktergennemsnit,
familiebaggrund, etnicitet og geografi har i den forbindelse
ņņ At springe over hvor gærdet er højest
INGE HENNINGSEN

Hvordan bryder man med kønsopdelingen i uddannelsesvalg? Inge Henningsen påpeger både pragmatiske og ideologiske barrierer for effektive politiske tiltag.
ņņ Anvendt hf - inspiration
til anvendelsesorientering
MORTEN OVERGAARD NIELSEN OG ERIK TERP

Hvad betyder anvendelsesorientering egentlig? Teksten
udfolder begrebet teoretisk og empirisk og præsenterer læseren for en idébank med praktiske anvendelsesorienterede forløb.

www.gymnasieforskning.dk er en database, der samler og formidler dansk gymnasieforskning.
Alt materiale er direkte og gratis tilgængeligt. Databasen bliver løbende opdateret med ny forskning.
På facebook-siden facebook.com/gymnasieforskning kan du holde dig opdateret om den nyeste
forskning i databasen og anbefale og dele den med dine kolleger.

ņņ Gymnasieelevers sociovidenskabelige argumentation
JAN ALEXIS NIELSEN

Studiet undersøger hvilke roller brugen af naturfagligt indhold
har, når der argumenteres i otte forskellige sociovidenskabelige gruppediskussioner.

Når eleverne
skal sige det! Lærerens faglige
og menneskelige kvaliteter betyder mere end
selve fagets indhold, når eleverne skal vurdere
hvad de synes
om et fag. For
at få gymnasiefremmede frem
på banen må
man således tage
udgangspunkt
i undervisningsformer, lærer og
læringsmiljø.
ņņ Når Gymnasiet
er en fremmed
verden, kapitel
3: Undervisning,
sprog og deltagelse
LARS ULRIKSEN,
SUSANNE MURNING
& AASE BITSCH
EBBENSGAARD

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i de forhold ved hhx, som
fungerer rigtig godt. Dette drejer sig
blandt andet om rekrutteringen fra
bredere sociale grupper og interessen
for at arbejde i erhvervslivet. Hvordan
kan disse erfaringer trækkes videre til
de andre gymnasiale uddannelser?

ņņ Læringsmiljø på hhx
– Resultater fra et
forskningsprojekt om
handelsgymnasiet
ARNT LOUW VESTERGAARD, RIKKE
BROWN OG BIRGITTE SIMONSEN

En undersøgelse viser, at eleverne
via de kreative fag får en række
væsentlige kompetencer, som de
bruger i deres videre uddannelse og
karriere. Kreative fag som musik og
billedkunst udvikler elevernes samarbejdsevne, deres disciplin og evne
til at performe samt blikket for nye
muligheder.

ņņ Elever har stor nytte af
kreative fag i gymnasiet
ULF HJELMAR

Organisering
ņņ Vi samler og vi spreder - om
koncentration og fragmentation
i gymnasiernes organisering
LARS FRODE FREDERIKSEN

Udviklingen efter reformen peger i retning af en stadigt større mangfoldighed
i organiseringen af gymnasierne. Men
hvilke spændinger og paradokser i skolernes organisation er trådt frem siden
2005?
ņņ Forankring af nye ledelsesog organiseringsprincipper i
gymnasiet og VUC
DORTHE PEDERSEN & MARIE L. RYBERG

Hvordan forankres ændringer? Rapporten viser, at det hovedsagelig foregår
via en bred tværgående ledelsesindsats
med fokus på at mobilisere nyt ansvar,
dialog og samarbejde mellem ledelse, lærere og elever.
ņņ Selveje mellem frihed og tvang
DION RÜSSELBÆK HANSEN

“… taxameterfinansieringen betyder, at
vi er nødt til at tænke på, hvor mange
kunder vi får ind i butikken.”
Sådan siger rektor på Gefion Gymnasium i København om gymnasiernes
stigende behov for individuel profilering
efter overgangen til selveje i 2007.

”Lad os hellere tale om sproglige kompetencer end om sprogfag. De er i opløsning.”
ņņ Fra sprogfag til sprogkompetence - nødvendige perspektiver for det
danske uddannelsessystem
NIELS IVERSEN
find det på gymnasieforskning .dk
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Udpluk

UNDERVISNINGSMETODER
ņņ Inkluderende undervisningsmetoder
ULLA HØJMARK JENSEN, PERNILLE EHLERS,
CARIN WELINDER, BIRGIT RIEDEL LANGVAD,
SUNE DE MONTGOMERY NØRGÅRD & SINE
CAMILLA JENSEN

Kort og overskueligt introducerer deltagerne
i en ’forskningscirkel’ nye inkluderende undervisningsmetoder samt deres erfaringer
og refleksioner.
ņņ Ved forskerens albue:
Forskningsbaseret ekstramural
læring – et vigtigt supplement til
gymnasieundervisningen
FINN BENDIXEN

”Er det noget, jeg kan bruge i virkeligheden?”
spørger eleven. Oplevelsen af“science in the
making” ved forskerens albue kan få det til
at gå op for eleverne, at de har god brug for
det lange, seje træk med skolens lærebogsviden. Veltilrettelagte forskerbesøg er således
både en øjenåbner for eleverne og et vigtigt
fagligt supplement til skolens undervisning.
ņņ Lektiers betydning for elevers læring
FLEMMING B. OLSEN

”De traditionelle læselektier er gammeldags i
den forstand at de ikke er i overensstemmelse med de didaktiske tanker vi har for undervisningen i gymnasiet”.
ņņ Cooperative Learning i teori og
praksis
STEEN BECK

”Cooperative Learning kan give nogle håndfaste hjælpemidler til at tø en klasserumskultur op, som er stivnet i klikedannelse og
flerkulturalitet”.
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find det på gymnasieforskning .dk

Hvordan foregår det i klassen,
når elever skal formulere
problemer og lære at stille sig
selv vigtige spørgsmål?
ņņ Problemformuleringen i praksis
PIA RAVN

Ledelse
ņņ Ledelse af et gymnasium i forandring
TINE HOLM (PROJEKTLEDER)

Når de selv skal sige det! Hvordan vurderer lederne
selv deres vilkår og rammer, og hvordan tackler de den
store udviklingsopgave, der handler om ledelse af den
faglig-pædagogiske udvikling af gymnasiets kerneydelse: undervisningen?
ņņ Pædagogisk ledelse og ledelsesredskaber i
det almene gymnasium
BO SÖDERBERG (PROJEKTLEDER)

”Coach”, ”procesfacilitator”,”indirekte leder”,
”brandslukker” er nogle de betegnelser, som kommer
frem om ledelse i gymnasiet. Men hvilke forhold og
rammer har betydning for rektorers og ledende inspektorers opfattelser af pædagogisk ledelse?
ņņ Balancer på toppen - om karriere, køn og
ledelse i de gymnasiale uddannelser
MARIANNE ABRAHAMSEN

”Det er måske lettere at være kvinde i forhandlinger,” siger en kvindelig rektor. Men selv om kønsforskellene i hverdagens ledelse ikke er entydige, er karrierestrategierne på vejen til toppen det til gengæld, og
de bon’er ud til mændenes fordel.

BYG VIDERE
PÅ DINE KOMPETENCE
• Skal du undervise i medborgerskab?
• Vil du have større faglig ballast, når du vejleder?
• Er du, eller skal du være, leder?
• Underviser du elever med dansk som andetsprog?

TAG EN MASTERUDDANNELSE

- og få forskningsbaseret viden om det emne, du brænder for.

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) udbyder masteruddannelse
inden for uddannelse, pædagogik og ledelse i Aarhus og København.
Uddannelserne er opdelt i moduler - du kan tage en hel uddannelse,
et enkelt modul, eller du kan sammensætte moduler fra forskellige
uddannelser til et fleksibelt forløb.
Læs om alle mulighederne: www.edu.au.dk/master

Kom og mød os
• Aarhus: 25. mart
• København: 27.

Tilmelding:
edu.au.dk/aabenth

Ansøgningsfrist: 1. m
find det på gymnasieforskning .dk
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Skolen har behov
for at genvinde
sin aura af at være et
vigtigt og forpligtende
læringssted. Et sted
hvor kursisterne også
føler, at de skal yde
noget for at kunne være
en del af det.
– STEEN BECK

