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Lektier – idealer, realiteter, 
handlemuligheder

STEEN BECK & MICHAEL PAULSEN

Dette kapitel handler om lektier. I kapitlet undersøges og diskuteres diskre-

pansen mellem ideale forestillinger om lektiers gavnlige betydning og den 

realitet, der eksisterer på mange skoler, nemlig at en del elever enten ikke 

laver lektier eller forholder sig meget selektivt til disse. Vi undersøger årsa-

gerne hertil og konsekvenserne i forhold til undervisningens kvalitet, bl.a. 

gennem inddragelse af lektieteori. I kapitlet analyseres og diskuteres også 

tre aktioner, som lærere og forskere i fællesskab har gennemført på Ran-

ders HF & VUC med henblik på at kvalificere lektielæsningen. Muligheder 

fremanalyseres, og dilemmaer afdækkes. Lektier sættes ind i en sammen-

hæng, der fastholder den tætte sammenhæng mellem kultur – forstået som 

klasserumskultur, ungdomskultur og social baggrundskultur – og læring.

Lektier – et komplekst fænomen

Overalt i skoleverdenen fremtræder lektier, forberedelse, hjemmearbejde, 

eller hvad man nu kalder fænomenet, som noget selvfølgeligt. Lektier har 

altid været en del af skolen. Ideelt set har lektier den funktion at forlænge 

og styrke kvaliteten af undervisningen. Lektier skal muliggøre en fælles 

progression og dermed fremme et godt socialt og fagligt læringsmiljø. 

Lektiekulturen ser imidlertid ud til at rumme nogle dysfunktionelle træk 

og er karakteriseret ved en modsætningsfuldhed, der tendentielt med-

virker til at forringe det faglige og sociale læringsmiljø. Den mening, og 

i visse tilfælde mangel på mening, som lektierne reelt tillægges af elever 

40783_Frihed og styring_TRYK.indd   269 07/11/13   12.54



270

Frihed og styring

og lærere, er på flere punkter modsat den ovenstående idealiserede for-

ståelse. Eksistensen af lektier forstærker ofte den sociale eksklusion, øger 

forskellene mellem eleverne, hæmmer en fornuftig progression, fremmer 

larm, uro og adspredelse i timerne, skaber pseudokommunikation og 

snydagtige læreprocesser (Beck & Paulsen 2011). I forlængelse af sådanne 

betragtninger udtaler den amerikanske forsker Lyn Corno, at “homework 

may be as much a part of the problem as the solution” (Corno 1996: 29).

I Danmark har lektier ikke traditionelt været genstand for stor forsk-

ningsopmærksomhed. Det kan man forvisse sig om ved at se på den 

sparsomme litteratur, der findes om fænomenet (Olsen 2010). I USA har 

fænomenet optaget forskningen mere, men ifølge Harris Cooper og hans 

samarbejdspartnere (Cooper m.fl. 2006: 3) gør lektiernes kontekst, altså 

“hjemmet”, fænomenet uhyre komplekst, fordi skoleeksterne faktorer 

såsom forældrenes sociale situation, lektiernes status i familien, erhvervs-

arbejde osv. slår stærkt igennem og gør det svært at have “universelle” 

meninger om lektiers skadelighed eller gavnlighed. Lektiernes manglende 

forskningsmæssige bevågenhed er bemærkelsesværdig, når man tænker 

på, hvor stor en rolle lektierne antages at spille for, om elever får noget ud 

af undervisningen. Der synes lidt hårdt sagt at være tale om en kardinal-

funktion i undervisningen, som ikke får den opmærksomhed, som den 

har krav på. Måske fordi lektier i den traditionelle skole var forbundet 

med dyb mening og blev opfattet så selvfølgeligt, at det har unddraget 

sig nærmere analyse.

Det følgende er på ingen måde skrevet ud fra den implicitte dagsorden, 

at lektier og forberedelse skal afskaffes. I en verden, hvor der tales om 

vigtigheden af, at elever på de gymnasiale uddannelser skal udvikle deres 

studiekompetence (Beck & Gottlieb 2002), ville et sådant forehavende 

være mistænkeligt. Lektielæsning er, når den fungerer bedst, forbundet 

med systematisk dygtiggørelse i metakognitiv aktivitet, selvdisciplinering 

og andet, som signalerer selvstændig studieaktivitet. Afskaffer man diskus-

sionen om, hvordan elever hensigtsmæssigt kan lære af at arbejde med 

skolearbejde uden for undervisningsrummet, afskaffer man en stor del 

af indsatsen for at gøre eleverne til selvstændige studerende. Der er med 

andre ord tale om en svær problemstilling. Et problem skal undersøges, 
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og resultatet af undersøgelsen ligger ikke lige for, men må behandles med 

omtanke og respekt for de konsekvenser, der viser sig i praksis, og som 

man kun kan få adgang til på eksperimentel basis, altså ved at lærere og 

elever prøver sig frem med henblik på at løse et problem. 

Kapitlets empiri hidrører fra et aktionsforskningsprojekt, som blev 

gennemført i skoleåret 2010-2011 på Randers HF & VUC (Beck & 

Paulsen 2011a; 2011b). Tre lærerteam arbejdede i et halvt år med at 

udvikle nye måder at kombinere undervisning og forberedelse på, bl.a. 

med udgangspunkt i overvejelser omkring den ovennævnte diskrepans 

mellem ideal og virkelighed. Før vi kommer til resultaterne af vores 

empiriske undersøgelser, vil vi dog lægge ud med at beskrive, hvad vi 

kan forstå ved lektier.

Hvad er lektier?

Der eksisterer flere definitioner af, hvad lektier er. Harris Cooper definerer 

“homework” som “tasks assigned to students by school teachers that are 

meant to be carried out during non-school hours” (Cooper 1989: 86). Man 

kan i forlængelse af ovenstående citat hæfte sig ved en helt grundlæggende 

pointe i forhold til, hvad lektier er: Udførelsen af lektierne finder ikke sted 

på skolen, men hjemme. Når man laver lektier, bliver “hjemmet” et slags 

anneks af skolen. Hermed kan man lidt firkantet sige, at lektier, hvis vi 

sammenligner med andre typer arbejder, kræver en slags karriereidentitet 

hos eleven, idet arbejdet ligesom hos travle karrieremennesker tages med 

hjem, fordi der kan vente en belønning for sliddet i kraft af erhvervelse 

af kulturel kapital, der kan give adgang til eftertragtede uddannelser og 

jobs (Bourdieu 2001). I forhold til kulturformer står en sådan tilgang 

til skolen i modstrid med fx en lønarbejderlivsform, hvor man arbejder 

for penge o.l. og bagefter holder fri (Høyrup 1983). I forlængelse af en 

sådan betragtning kan der opstilles en første tese i forhold til lektier: 

Nogle elever er mere indstillet end andre på den livsform, som det giver 

at kombinere skolens undervisning med hjemmets lektier. Og i forlæn-

gelse heraf kan man formode, at der er hjem, hvor lektier supporteres og 

kultiveres mere aktivt end i andre hjem. Når der gives lektier i skolen, 
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bliver resultatet dermed afhængigt af den lektiekultur, der hersker i hver 

enkelt elevs omgivelser.

I forlængelse af Coopers definition kan man også hæfte sig ved et 

andet træk ved lektier, nemlig at de beror på en subtil kombination af 

ydre og indre styring. På den ene side pålægger læreren og skolen eleven 

en arbejdsopgave og siger, hvad eleven “skal” gøre, når hun forbereder 

sig (“læs fra s. x til s. y”, “løs denne eller hin opgave” osv.). På den anden 

side er der tale om frie arbejdsopgaver i den forstand, at det overlades 

til eleven selv at disponere sin tid på en sådan måde, at lektierne bliver 

lavet. Lektier ser således ud til at være forbundet med raffinerede inter-

naliseringsprocesser, hvor eleverne tiltænkes at gøre, som der bliver sagt, 

eller mere positivt formuleret: lærer at mestre processer, som tillægges 

stor værdi af andre.

Indtil nu har vi oversat “homework” til lektier. I en sådan definition 

er det indlysende, at lektier er noget, man laver hjemme. Men frigør vi 

os fra den engelske betegnelse, kan man diskutere, om lektier behøver at 

være identisk med hjemmearbejde. Man kan konstatere, at lektier kan 

udføres alle mulige andre steder end i hjemmet, fx på skolen, i frikvarterer, 

i lektionerne, hos venner, på biblioteket, i lektiecafeer. Empiriske studier 

af lektielæsningens steder vil sandsynligvis afsløre, at forbindelsen mellem 

lektier og hjem kan anfægtes i en sådan grad, at homework må siges at 

være en formulering, som kun får fat i nogle træk ved fænomenet lektier.

Mere afgørende er, at Coopers definition ikke siger noget om, hvad 

funktionen er med lektier, idet den primært afgrænser lektier rumligt og 

tidsligt Inddrager man lektiernes funktion som det afgørende, kan man 

forsøge sig med følgende definition, som får fat på andre aspekter af lektier: 

Lektier er et arbejde, elever laver med henblik på at forberede, bearbejde 

eller øve sig på stof og metoder, som gennemgås i undervisningen. I denne 

funktionelle definition lægges der vægt på, at lektier er forbundet med 

undervisning, men alligevel er til at skelne fra denne, idet de er en sup-

porterende aktivitet (hvordan og om dette så er muligt, vil vi diskutere 

senere). Ved at løsrive lektiedefinitionen fra forbindelsen til elevernes 

hjemmeverden får man øje på noget andet, nemlig at lektier er forbundet 

med aktiviteter, der ikke er knyttet til forberedelse eller efterbearbejdning 
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af noget, som foregår i timerne. Der er ikke noget principielt til hinder 

for, at en sådan aktivitet finder sted i skolen, fx i lektieværksteder eller i 

starten eller slutningen af timerne.

Den funktionelle definition ekspliciterer imidlertid ikke det tredje 

afgørende træk ved den prototypiske form for lektier, nemlig at der er 

tale om en aktivitet, der indebærer en social forpligtelse. Læreren har 

retten til at ophæve lektieforpligtelsen, mens eleverne enten kan bryde 

den (ved ikke at lave lektierne) eller bede om at få forpligtelsen ophævet. 

Lektier indebærer derfor et asymmetrisk forhold mellem lærere og elever. 

Den funktionelle definition af lektier underbetoner betydningen af dette 

sociale forhold, idet den ikke tematiserer forskellen på den situation, hvor 

en elev fx øver sig på at løse andengradsligninger, uden at læreren har 

givet denne instruks, og den situation, hvor en elev udfører præcis samme 

aktivitet, men som en opfyldelse af en ordre fra læreren. Samtidig peger 

den første spatiotemporale definition på, at den funktionelle og socialt 

konditionerede aktivitet, fx ordren om at øve sig på andengradsligninger, 

først bliver til en lektie, når den finder sted uden for undervisningstiden 

og -rummet (at øve sig på andengradsligninger i undervisningstiden 

er prototypisk ikke opfattet som lektier, men en del af undervisningen; 

om end det er mere komplekst end som så, hvilket vi vil se nærmere på 

senere i teksten).

Vi kan sammenfatte de tre betingelser, der alle må være opfyldt, for 

at der kan være tale om lektier i prototypisk forstand:

Betingelser for prototypiske lektier

• Spatiotemporalt: Lektier er en aktivitet, som elever udfører uden for den 
formelle undervisningsinteraktion.

• Funktionelt: Lektier er en aktivitet, der har den funktion at støtte den læ-
ring, som er hensigten med undervisningen.

• Kommunikativt: Lektier er en aktivitet, der beordres af læreren, og som 
eleven er forpligtet til at udføre.

40783_Frihed og styring_TRYK.indd   273 07/11/13   12.54



274

Frihed og styring

Hvis den spatiotemporale betingelse ikke er opfyldt – hvis aktiviteten altså 

finder sted i undervisningen som en del af den interaktion mellem elever 

og lærere, der har elevernes læring som hensigt – er der ikke tale om lektier 

i prototypisk forstand, ikke blot fordi den spatiotemporale betingelse ikke 

er opfyldt, men også fordi de to andre betingelser falder bort, idet lektier 

i undervisningstiden bliver til en del af undervisningen og mister den 

funktion at være en anden aktivitet, der støtter undervisningen; ydermere 

bliver forpligtelsens normative krav ikke længere nødvendigt på samme 

måde. Ikke desto mindre kan man muligvis forestille sig en træning og 

simulering af lektier i undervisningen.

Hvis den funktionelle betingelse ikke er opfyldt, er der tale om en 

aktivitet, der handler om noget andet end den læring, der tilsigtes 

med undervisningen. En sådan aktivitet kan fx være, at eleven køber 

en computer. Dette kan være på foranledning af skolen, der forlanger 

det og dermed skaber et forpligtende bånd mellem skolen og eleven. 

Det er imidlertid ikke en lektie, da det ikke støtter læringen. Man kan 

indvende, at kravet om computeranskaffelsen kan have det formål at 

give eleven bedre instrumenter at lære med. Er den anden betingelse 

så ikke opfyldt? Nej, det er den ikke. For at aktiviteten skal tage form 

af lektier, er det afgørende, at den støtter selve læreprocessen og ikke 

bare ændrer på betingelserne for læringen, som computeranskaffelsen 

muligvis gør. Den anden betingelse gør det altså klart, at der er en 

intim sammenhæng mellem undervisningen, den læring, som er hen-

sigten hermed, og lektiefænomenet. Lektier er slet og ret fortsættelsen 

af undervisningens læringshensigt uden for undervisningen, opretholdt 

gennem normative krav stillet af læreren med henblik på, at eleven skal 

efterleve disse krav.

Hvis den kommunikative betingelse ikke er opfyldt, betyder det, at 

der ikke er noget socialt krav om, at aktiviteten udføres. Nogle un-

dervisere på universiteter mener uden tvivl, at der ikke (bør) opereres 

med lektier i universitetsstudier, eftersom det er op til studerende selv, 

hvor meget og hvordan de vil studere. Det er dog en sandhed med 

modifikationer. Hvis ikke der stilles normative krav af læreren om, at 

de studerende udøver aktiviteter uden for undervisningen, der støtter 
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den læring, som er hensigten med undervisningen, er det i henhold til 

vor afgrænsning af lektiefænomenet rigtigt, at der ikke gives lektier. I 

så fald arbejder de studerende nok uden for undervisningstiden med 

at lære det, som er hensigten med undervisningen, men det er ikke 

noget, der kræves i undervisningen, og som sanktioneres, hvis det 

ikke gøres. Spørgsmålet er bare, om dette virkelig er tilfældet. Det er  

tvivlsomt, om der er universitetsstudier i dag, som foregår helt uden 

i det mindste implicitte normative fordringer om, at de studerende 

arbejder uden for undervisningstiden med at opfylde undervisningens 

læringshensigter. Ikke desto mindre gør denne ekskurs til universi-

tetsverdenen det klart, at man godt kan forestille sig undervisning 

uden lektier, og at undervisning, hvor der ikke stilles normative krav 

bakket op af fysiske som symbolske sanktioner til, at eleverne udfører 

aktiviteter uden for undervisningstiden, der støtter undervisningens 

læringshensigt, må betragtes som lektiefri.

Hvordan den prototypiske lektieform kan varieres, modificeres og 

ligefrem dekonstrueres i praksis, diskuterer vi undervejs i teksten. Fx 

siger den ovenstående afgrænsning ikke meget om, hvordan lektie-

aktiviteten udføres af eleven, om det sker alene eller sammen med 

andre, om læreren hjælper med udførelsen eller ej. Den siger heller 

ikke noget om, hvorvidt nye digitale medier underminerer og “gen-

nemhuller” den traditionelle undervisningsinteraktions rigide afgræs-

ning – rumligt, tidsligt, sagligt og socialt – og dermed distinktionen 

mellem undervisning og lektier (Elf & Paulsen 2012). Og endelig siger 

den ikke noget præcist om, hvordan den sociale forpligtelse mellem 

lærer og elever bliver til. Dvs. hvad konsekvenserne er ved at bryde 

forpligtelsen, og hvorvidt eleverne kan give sig selv og hinanden lek-

tier for, som var de deres egne lærere. Til gengæld gør afgrænsningen 

det klart, at lektiefænomenet er et komplekst kulturobjekt, der i sin 

konkrete gestaltning både rummer objektive invarianser og afhængig-

hed af de subjektive former, under hvilke fænomenet dyrkes. Det er 

i spændingsfeltet mellem disse to poler, at eventuelle forbedringer af 

lektiekulturen vil kunne iværksættes.
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Lektietyper

I det ovenstående har vi kun forholdt os til overbegrebet lektier. For kva-

lificeret at kunne diskutere lektier og den måde, de kultiveres på i skolen, 

vil vi dele lektier op i tre funktionelle kategorier, nemlig forberedelse,

efterbearbejdning og udarbejdning.

En typisk forberedende lektie ser dagens lys, når eleven bliver sat til at 

læse en tekst, fx i en lærebog, således at undervisningen mellem lærer og 

elever ideelt kan starte med udgangspunkt i, at alle har læst teksten og 

forstået den på et eller andet niveau, der kan hæves yderligere igennem 

undervisningen. En typisk efterbearbejdende lektie er små matematikop-

gaver, hvor man skal applikere noget allerede lært, fx en bestemt formel. 

En sådan efterbearbejdende lektie har en træningsfunktion. I begge til-

fælde – forberedelse og efterbearbejdning – kan der være forskelle på 

den tid, den enkelte elev har brug for at afsætte for at blive tilstrækkeligt 

klar til at gå videre til næste trin i en mere omfattende læreproces. Ideelt 

set kan denne forskel bedre imødekommes gennem at placere lektier i 

fritiden end i timerne, eftersom elever med større behov end andre så kan 

inddrage mere af deres fritid til lektier. Fritiden bliver da tænkt som en 

bufferzone, der kan udligne forskelle i elevernes hastighed og formåen. 

Dette er selvsagt en ren ideal forestilling. I virkelighedens verden er det 

snarere omvendt, således at de mest formående og hurtige også er dem, 

som bruger mest tid på lektier, eller i det mindste er dem, der møder op 

i undervisningen bedst forberedte og efterfølgende får bearbejdet det 

lærte. Ligeledes abstraherer den ideale forestilling om en bufferzone fra, 

at hjemmet ikke er en neutral zone med et ens læringsmiljø for alle. Al-

ligevel har vi empirisk kunnet konstatere, at det er en sædvanlig praksis 

at give lektier for ud fra den præmis, at fritiden kan bruges som nivel-

lerende buffer. 

Lektier kan også have karakter af udarbejdning. Udarbejdningen sker 

typisk i form af afleveringer såsom stile, rapporter eller større skriftlige 

opgaver. I disse stilles eleven på en prøve, idet opgaven fordrer en grad 

af selvstændighed og syntetisk virksomhed, hvor man skal anvende og 

sætte elementer sammen. Ideelt set er der ofte tale om en proces, der kan 
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strække sig over flere dage, og hvor det vil være irrationelt både økono-

misk/tidsmæssigt og læringsmæssigt, hvis læreren uafbrudt skulle være 

til stede og medvirkende. 

De tre typer af lektier – forberedelse, der skal gøre eleven beredt til 

undervisningen, efterbearbejdning, der skal sikre, at det lærte ikke for-

svinder igen, og udarbejdning, der sætter elevens selvstændighed og 

evne til at anvende og sammenfatte på prøve – fordrer på grund af deres 

forskellige funktion forskellige værditilskrivninger og statusplaceringer 

blandt lærere og elever.

Lektieidealer – en diskussion

Man kan skelne mellem fire aktuelle delrationaler, der styrer den ideale 

tilgang til lektier (Svejgaard & Hansen 2010).

For det første kan lektiearbejdet ses som udtryk for socialisering af 

unge mennesker til at udvise samfundsmoral. Ved at lave lektier lærer 

eleven pligt, lydighed og ansvar, og i den forstand er lektier en del af det, 

man kalder den skjulte læreplan, som orienterer sig mod disciplinering, og 

som vi berørte i forbindelse med lektiernes kombination af noget ydre (en 

ordre) og noget indre (et viljesfænomen). I et emancipatorisk perspektiv 

kan man synes, at et sådant perspektiv på lektier er undertrykkende. Man 

skal dog ikke overse, at evnen til at udsætte umiddelbare behov og iden-

tificere sig med en højere bestræbelse end den, der knytter sig til lysten, 

knytter sig til klassiske forestillinger om at være en borger, som har blik 

for almenvældet. Desuden er det oplagt, at lektier på grund af sit norma-

tive element er velegnet som kulturel anledning til at sikre en formning 

og social dannelse af individet på en måde, der er meningsfuld. Man 

kan her tale om lektier som en del af den skjulte læreplan. Det afgørende 

for, om en sådan virker, er imidlertid, at eleven de facto skal opleve, at 

undervisningen og den tilsigtede læring bliver bedre herved, og at dette 

tillige erfares som værdifuldt. Lige så oplagt er det at forestille sig, at de 

voksne, der taler om, at unge skal lære at “lave deres lektier”, i virkelig-

heden mener, at når nu de under deres skolegang kunne udholde denne 

særlige og smertefulde overgangsrite (eller har glemt, at de ikke kunne 
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det, men tyede til modkulturelle foranstaltninger), så skal kommende 

generationer også kunne det (Corno 1996: 28). Spørgsmålet er imidlertid, 

om denne logik ikke skaber det modsatte af, hvad den selv tror – specielt 

efter den kulturelle frisættelse (Ziehe & Stubenrauch 1984), hvor de 

overjegsmekanismer, som tidligere prægede ungdomsuddannelsernes 

socialkarakter, er eroderet bort og erstattet af en refleksivitet, som kræver 

forståelse, forhandling og umiddelbar behovstilfredsstillelse. Lektier bli-

ver, når de forbindes med surt slid og autoriteters dannelsesforestillinger, 

let et symbolsk samlingsobjekt for oppositionelle væren-imod-følelser 

hos elever (se Paulsen 2007), for hvem disse præmisser ikke opfyldes, 

således at lektier bliver til et hadeobjekt, og brud på lektiekontrakten til 

normativt succesmål for lavstatusgrupper af oppositionelle børn og unge. 

På den måde kan lektiernes “moralske væsen” komme til at segmentere 

og segregere en klasserumskultur snarere end at samle den og derfor 

undergrave lektiernes såvel moralske som læringsmæssige funktion, der 

overlejres af klasserumskulturel dissonans og konflikt. 

For det andet er lektier forbundet med en økonomisk rationalitet. Ved 

at eleverne laver noget af skolearbejdet hjemme, spares der lærertimer, 

og læreprocesser kan foregå i et tempo, som ellers ikke var muligt. Det 

økonomiske rationalitetsargument fordrer, at lektierne faktisk udføres 

uden videre hjælp fra lærerne. Udføres de ikke, slår det snarere tilbage 

som en boomerangeffekt, idet undervisningstimen belastes med alle de 

problemer, der opstår, når den indrettes efter det økonomiske lektiera-

tionale, men samtidig “tvinges i knæ” af en realitet, hvor mange ikke 

laver lektierne. I så fald giver lektier anledning til anomalier, fx mentalt 

og fysisk fravær, som i realiteten kortslutter det økonomiske rationale 

og forsinker læreprocesserne, fordi andre rationelle muligheder overses. 

For det tredje kan man argumentere for, at lektier fremmer elevernes

medansvar: Lektiearbejdet ses her som udtryk for, at den enkelte elev 

kan arbejde på sin egen måde, hvis vedkommende tager ansvar for egen 

læring. Hermed tages der hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, 

men der lægges også op til en høj grad af metakognition hos den enkelte 

elev, idet vedkommende skal kunne strukturere sin arbejdsproces selv-

stændigt ved at sætte sig mål, placere sig i læringsoptimale situationer 
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og udvælge adækvate måder at arbejde med stoffet på. Ansvaret gælder 

dog ikke kun elevens forhold til sig selv, men også relationen til andre, 

i dette tilfælde ens klassekammerater og det læringsfællesskab, man har 

sammen med disse, og som man gennem lektier forpligtes i forhold til i 

den udstrækning, at læringssamarbejdet kultiveres i undervisningen. Den 

indre spænding mellem lektiers beordrende karakter og ønsket om, at 

eleven skal arbejde selvstændigt og tage ansvar for egen og andres læring, 

truer imidlertid med at knuse elevens frie ansvarsfølelses kultivering. 

Man kan således indvende, at genuint ansvar kun kan kultiveres, men 

ikke tvinges frem gennem ordrer, der fratager eleverne muligheden for 

at tage ansvar. Ansvaret skal stilles som pligt og som noget, man hjælpes 

til at lære at tage, og ikke som udløber af sanktionsbetingede lektiekrav. 

For det fjerde kan man argumentere for, at lektielæsning er en fremra-

gende metodetræning: Lektiearbejdet kan ses som udtryk for, at eleverne 

har brug for selvstændigt og på egen hånd at øve og træne arbejdet med 

stoffet. I sammenhæng hermed kan man knytte lektiearbejdet til et læ-

ringssyn, hvor det systematiske arbejde med at træne studiekompetencer 

er i centrum – et synspunkt, som siden 1960’erne og Sputnik-chokket 

har handlet om, at lektielæsning kan accelerere læreprocessen (Cooper 

1989: 85). Når man ikke får faget “ind med skeer” gennem forskellige 

former for stilladsering, men selv skal prøve livtag med det faglige stof, 

og selv skal organisere sin læreproces, udvikler man metakognitive kom-

petencer, som er helt afgørende for læring uden stillads. Hermed skal 

det ikke underkendes, at der er forskel på en lekties normative krav om 

opfyldelse udgået fra læreren med henblik på at understøtte undervis-

ningsinteraktionen og så en studieaktivitet, der udgår fra en studerendes 

egen stræben efter erkendelse i forhold til et specifikt emneområde eller 

problemfelt. Imidlertid kan lektier opfattes som forstadiet hertil, hvis 

og såfremt lektien indeholder en stigende grad af progression hen imod 

frivillighed og selvstændighedsfordring i forhold til, hvordan lektien 

indløses, indholdsbearbejdningen, stofudvælgelsen og omfanget heraf. 

Hvis omvendt lektien, som det formentlig traditionelt har været tilfældet, 

knyttes til reproduktiv læring og overhøringens undervisningsform, er 

det næppe rationalet om studieforberedelse, som kultiveres. I forhold til 
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de tre skitserede lektieformer er det således først og fremmest udarbej-

delseslektier, der må have en studieforberedende værdi.

Lektier i virkeligheden

Som indledningsvist nævnt undersøgte vi i skoleåret 2010-2011 en ek-

sisterende lektiekultur på Randers HF & VUC. I forlængelse af vort ud-

gangspunkt om, at man ikke kan sige noget kategorisk og definitivt om, 

hvorvidt lektier har en positiv eller negativ betydning i al almindelighed, 

men at man må undersøge den særlige kultur med dens elever, lærere 

og interaktionssystemer for at kunne undersøge lektiekultur, lavede vi i 

foråret 2010 en spørgeskemaundersøgelse for at få et overblik over til-

standene på skolen, og vi spurgte bl.a. skolens kursister, om de ofte læser 

lektier (Beck & Paulsen 2011: 266). På hf-enkeltfag var det 81 procent, som 

svarede bekræftende på, at de ofte læser lektier, mens det på den toårige 

hf-uddannelse var 60 procent. Sandsynligvis ville resultatet give lavere 

procenter, hvis alle kursister havde været til stede den dag, spørgeskemaet 

blev besvaret, idet man må formode, at de, som ikke læser lektier ofte, er 

overrepræsenteret blandt de kursister, som er fraværende. I det følgende 

fokuseres på den toårige hf, hvor den største gruppe angiver ikke at læse 

lektier ofte, og hvor de aktioner, som skal omtales i det følgende, fandt 

sted. Ud over at lave en spørgeskemaundersøgelse fulgte vi undervisnin-

gen i fire klasser og interviewede alle disse klassers kursister og lærere. 

Som udgangspunkt kunne vi konstatere, at lærerne i interviewene 

opfattede problemet med manglende lektielæsning som stort. Også i 

kursistinterviews var lektier et problem, der ofte blev fremhævet. Mange 

kursister fortalte, at de ikke læste lektier eller kun gjorde det indimellem. 

Der er flere forklaringer på, hvorfor det står sløjt til med lektielæsningen. 

En vigtig grund er, at den enkelte kursist ikke har udviklet de kognitive 

og specielt metakognitive evner, som skal til, for at man kan lave lektier. 

I interviews taler flere kursister om det svære ved at sidde derhjemme og 

arbejde med dette eller hint. Problemet for en stor gruppe kursister er, at 

de på et tidspunkt gerne har villet læse lektier, men deres kognitive kapa-

citet i forhold til at få noget ud af det er for lille forstået på den måde, at 
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de ikke ved, hvad de skal stille op med lektierne. De har ikke de begreber, 

kategorier, måder at stille spørgsmål på og inddele analysen på, som skal 

til for at forholde sig analytisk til en tekst. En lærer formulerer problemet 

således: “Vi har indtryk af, at der er ret mange, der læser lektier, men at 

de har svært ved at forstå, hvad de læser. Nogle gange har de også haft 

mange sider for, og det kan de ikke kapere, så bliver det simpelthen for 

meget, fordi de støder ind i nogle ord, som de ikke forstår.” 

En anden forklaring, som er tæt sammenhængende med den første, 

angår den store forskel, der er på kursisters mulighed for at blive hjulpet 

med lektier. For mange hf-elever hænger dette problem sammen med 

flere faktorer. Dels ved vi fra utallige undersøgelser, at mange hf-elever 

kommer fra hjem, hvor hverken far eller mor har en studentereksamen 

(hvilket peger i retning af, at forældrene har svært ved at give støtte til 

lektierne), dels er mange hf-elever flyttet hjemmefra og får alene af denne 

grund ikke tilstrækkelig støtte. 

Man skal heller ikke se bort fra, at lektier kan være svære at lave, 

fordi der er mange andre aktiviteter, der byder sig til i hverdagen. Det 

gælder fritidsaktiviteter, erhvervsarbejde og for nogle hf ’ere den familie 

de har stiftet. Og hertil kommer den helt store fascinerende og indimel-

lem også undervisningsforstyrrende faktor, nemlig at kursisterne skal 

lave lektier i det nye flimrende mediemiljø med Facebook, onlinespil, 

internettelevision osv. Mange elever smykker sig med ordet multitasking

som positivt begreb og tror dermed, at de godt kan lære vanskeligt stof, 

samtidig med at de er på Facebook, chatter med vennerne, ser serier i 

fjernsynet og sender sms’er på telefonen. International forskning (Wood 

2012; Lee 2012) peger imidlertid samstemmende på, at sådanne former 

for multitasking ikke er muligt for den menneskelige hjerne og endda 

er direkte skadelige i forhold til både kognitiv formåen og personligt 

velbefindende. Når man dertil lægger, at kursister ikke i skolen lærer, 

hvordan man skal lære, arbejde og begå sig i det nye mediemiljø, på 

måder hvor man gør de nye medier til effektive læringsredskaber, så er 

det klart, at det ikke kun er undervisningsrummet, der er “forstyrret” af 

de nye distraktionsformer, men også studierummet, hvor der skal laves 

lektier hjemme (Elf & Paulsen 2012; Tække & Paulsen 2012). 
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En grund til manglende lektielæsning, som mange kursister peger 

på, angår imidlertid også kulturen i klassen. Flere lærere kommer i in-

terviewene ind på, at der kan være store forskelle på klasser, og at der 

kan etablere sig en “lektier er yt”-kultur i én klasse, men ikke i en anden, 

uden at dette lader sig direkte tilbageføre til forskelle i individuelt-faglige 

udgangspunkter. Der eksisterer i nogle hf-klasser en slags stiltiende kon-

sensus om, at det nok skal gå, selvom man ikke læser lektier. Mange læ-

rere tilrettelægger da også undervisning ud fra, at lektierne ikke er læst. 

Endelig kan man ikke se bort fra, at flere kursister klager over uinteres-

sante og uoverskuelige lektier. I hvilket omfang, lektier er uinteressante, 

kan være svært at sige noget endegyldigt om, da det jo ofte afhænger 

af, om man er interesseret i emnet eller ej. Men klart er det, at såfremt 

lektier opfattes som et selvfølgeligt og indiskutabelt fænomen, kan dette 

medvirke til, at det ikke tilstrækkeligt grundigt vurderes, om lektien er 

passende, meningsfuld, relevant og bedst muligt stillet med henblik på 

at understøtte elevens læring. 

Endelig forholder mange hf-elever sig selektivt til lektier. På hf synes 

værdihierarkiet at være, at de udarbejdende lektier, hvor man som elev 

sættes på prøve, har højest status, mens efterbearbejdning har den laveste 

status. Dette gælder såvel hos kursisterne som hos lærerne. I mange af 

de interviews, vi har gennemført med kursisterne, kommer det frem, at 

skal man prioritere i lektiemængden, så har skriftlige rapporter og lig-

nende førsteprioritet. Fra skolens side er det også disse lektietyper, der 

udløser fravær, hvis de ikke laves. Såvel lærere og ledere som kursister 

synes derfor at vurdere denne form for lektier som den vigtigste. Hvis 

man ikke laver afleveringerne, får man fravær, hvilket er systemets måde 

at fremme elevernes motivation på og omvendt: I de skriftlige opgaver 

er det for eleverne ofte forholdsvis klart, hvad man skal gøre, og der er 

et produktivt sigte, som ikke alle, men mange godt kan identificere sig 

med, frem for blot at læse en tekst, som det er tilfældet i den prototypiske 

form for forberedelseslektier. 

Hvad angår efterbearbejdningslektier, er disse mere usynlige på sko-

len, og det gælder både på kursistside og lærerside. Eleverne synes ikke 

at bruge eller ville bruge meget tid på at træne allerede lærte ting. Og 
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lærerne synes heller ikke at vie disse nogen stor opmærksomhed; dog 

med undtagelse af matematiklærerne, der udtaler, at eleverne ikke kan 

de mest basale ting inden for regning og matematik, simpelthen fordi de 

ikke øver – og har øvet – sig tilstrækkeligt derpå. Flere matematiklærere 

giver udtryk for et kulturskred, idet man i dag ikke på samme måde som 

for fx 20 år siden kan forvente og stille krav om, at elever uden for skole-

tid øver sig i et større omfang på diverse regneregler og lignende. Denne 

forandring kædes sammen med udbredelsen af it, der gør det hurtigt og 

let at få computere til at regne det meste ud, hvilket kan bevirke en mere 

overfladisk og mindre øvende tilgang til matematikken. Mange elever 

kan fx meget på en computer, men den måde, de anvender computernes

interface på, er primært gennem trial-and-error-processer, hvor man 

hurtigt, uden nærmere omtanke og uden at følge en bestemt regel, tryk-

ker sig søgende og hurtigt frem til noget tilstrækkeligt effektfuldt. Hvad, 

der ikke kommer frem i interviewene, er imidlertid de ekspanderende 

nye muligheder for at træne fx matematik via sjove computerspil, hvis 

inddragelse i efterbearbejdningslektier kunne være et modtræk. Mellem 

lektier som udarbejdning og lektier som efterbearbejdning stiller for-

beredelseslektier sig som den klart mest problematiske og ambivalente 

form for lektier, hvorfor det også er denne, lærerne primært ønsker at 

forbedre, og som dette kapitel primært kredser om. Ifølge den danske 

netordbog kan lektier da også defineres slet og ret som det, at elever på 

lærerens foranledning forbereder sig til undervisning.

Den eksisterende lektiekultur må ud fra ovenstående argumentation 

opfattes som et problem, der omhandler meget mere end lektier. Dertil 

kommer, at de forskelligartede grunde til mangelfuld lektieopfyldelse må 

tages i betragtning for at forstå fænomenet, ikke mindst i et løsningsorien-

teret perspektiv. Det vil være alt for simpelt at sige, at der kun er én grund 

til den manglende lektieopfyldelse. For at kunne forstå problemstillingen 

omkring lektier, der ikke laves, er det vigtigt at være opmærksom på en 

række forhold, ikke mindst de manglende personlige ressourcer, der kan 

gøre det vanskeligt at leve op til den officielle lektiekultur. 

I denne sammenhæng skal man passe på med at generalisere, hvil-

ket både interview, observationer og spørgeskemaundersøgelser viser. 
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Der eksisterer en stor diversitet i kursistforudsætninger på hf, hvilket 

ikke gør det nemmere at skabe en samlet strategi. Nogle kursister læser 

deres lektier, enten fordi de har tilegnet sig normer og selvdisciplin, el-

ler fordi de bor hjemme og har nogen til at holde dem i ørerne. Andre 

laver ikke deres lektier, fordi de har gang i mange andre ting og har en 

selvforståelse, som siger, at man ikke behøver det, når undervisningen 

alligevel tilrettelægges for dem, der ikke har læst lektier. Disse kursister 

laver en kalkule, som falder ud til ikke-lektielæsningens fordel. Dermed 

også sagt, at disse kursister har kognitiv kapacitet til at yde en del mere, 

end de gør. Andre kursister befinder sig på et så lavt fagligt niveau, at de 

faktisk ikke er i stand til at få udbytte af at læse store dele af de lektier, der 

gives, fx fordi de er langsomme læsere eller har svært ved at abstrahere 

og fx bruge begreber

Tættere på anomalierne

Modsætningen mellem ideal og realitet giver sig udtryk i strategier, som 

alle kan ses som forsøg på at håndtere de anomalier, der har udviklet sig 

på mange skoler og i mange klasser. 

For det første har vi i vores forskning kunnet konstatere, at den mang-

lende lektielæsning medfører, at den officielle lektiekultur erstattes af 

en mere uofficiel undervisningskultur, hvor lærerne indretter undervis-

ningen efter, at alt for mange kursister ville koble fra, hvis timerne reelt 

forudsatte, at alle har læst lektien. I stedet gennemgår en del lærere det, 

der var lektien, i selve timen, således at også de, der ikke har læst, kan 

følge med. Med en kursists ord: “Der bliver tit givet referat – så kan man 

følge lidt med.” 

For det andet viser det sig, at en del kursister udvikler strategier til at 

kunne deltage i en undervisning, hvor der bliver givet lektier for, men hvor 

man ikke har lavet lektierne. Kræfterne bruges på at læse eller skimme 

teksten (eller gætte sig til teksten ud fra, hvad andre siger om den) i de 

første minutter af timen, så man kan svare på de mest indlysende spørgs-

mål eller engagere sig i mere holdningsprægede diskussioner, som ikke 

nødvendigvis forudsætter, at man har læst teksten. 
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For det tredje ser der ud til at være en tæt sammenhæng mellem 

koncentration i timerne og lektielæsning  – ja, i sidste instans mellem 

lektielæsning og klasserumskultur (Beck 2008). Har man ikke læst lek-

tier, synes man lettere at blive distraheret af beskeder og spændende 

begivenheder på den bærbare computer, man har lettere ved at pjatte 

og småsnakke om alt muligt andet end det fagligt relevante. Man har 

måske også lettere ved slet ikke at komme i skole. For hvorfor skal man 

bruge alle de timer på noget, man ikke har forudsætninger for at være 

aktiv deltager i? En pige fortæller fx, at hun stort set ikke læser lektier i 

historie – det kan hun ikke mande sig op til: “Så kan jeg ikke følge med, 

og så ender det med, at jeg er på Facebook”. Men det er ikke kun på det 

individuelle niveau, at manglende lektielæsning har konsekvenser. En pige 

fortæller, at pigerne i klassen fra 1. til 2. hf er blevet dårligere til at læse 

lektier: “Det kan også være, at jeg ikke har lagt mærke til det før. Når vi 

er i grupper, er der rigtig mange, der ikke har læst. Det er ikke godt for 

gruppearbejdet.” At gruppearbejde bedømmes som værende tidsspilde 

af mange elever på grund af manglende forberedelse, var også noget, vi 

kunne konstatere i kursistinterviewene. 

Ydermere har vi kunnet konstatere, at den eksisterende lektiekultur 

virker socialt polariserende og selekterende (Beck & Paulsen 2011a). De 

kursister, der er mest engageret i skolen, såvel fagligt som socialt, er også 

dem, som får størst støtte til lektier uden for skolen. Omvendt er de kur-

sister, der får lavest støtte til lektier, de mest uintegrerede, både fagligt og 

socialt. Denne sammenhæng synliggør, at lektier – og støtte til lektier – er 

forskelsdannende, og at de kursister, som ikke får tilstrækkelig støtte til 

lektier, kan risikere at blive tabere. Disse kursister kan på den ene side 

godt se, at de klarer sig dårligt, når de ikke laver lektier, og at lektier på 

sin vis er nødvendigt; på den anden side tror de samtidig, at man godt 

kan deltage og gå i skole uden at lave lektier i noget større omfang. Det 

kan man i nogle tilfælde også, men det er tydeligt, at præmissen her bli-

ver, at skolen mere bliver et værested end et lærested, eller i bedste fald 

et lærested på B-niveau.

Det er i denne forbindelse et interessant træk ved nutidens hf, at man 

tilsyneladende kan være relativt afkoblet i forhold til lektier og samtidig 
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synes, at det er ok, ja, for nogen ligefrem fint, at gå i skole. En af lærerne 

beskriver sin klasse som “en på mange måder fremragende klasse”. Læ-

reren kan godt lide at være der, og kursisterne i klassen kan godt lide at 

blive undervist, og der er ikke det store fravær. Flere af kursisterne mener 

endda, at de går i “den bedste klasse i verden”. Problemet er imidlertid, at 

de ikke læser lektier. De har ifølge læreren simpelthen tilegnet sig nogle 

vaner og indstillinger, som ikke inkluderer lektielæsningen, og det er 

sandsynligvis sket langt tilbage i grundskolen: “Jeg tænker, at der er nogen 

af dem, som har kunnet køre igennem deres folkeskole – der er nogen af 

dem, der er ret unge derinde – hvor de bare lige har kunnet række hånden 

op og sige noget godt eller smart en gang imellem og måske lige kunnet 

nogle rigtige ord, fordi de rent faktisk er kloge og kan sige det rigtige og 

ved, hvad de skal sige. Der behøver ikke være så meget dybde i det, fordi 

de har kunnet køre på et alibideltagelsesniveau.”

Fra hjemmelektier til klasselektier

Vi vender os nu mod de tre aktioner, som lærere på Randers HF & VUC 

designede og udførte i forbindelse med lektier i skoleåret 2010-2011. De 

tre aktioner havde det tilfælles, at kursisterne skulle lære at læse lektier, og 

det skulle i alle tre aktioner ske på den måde, at lektien blev læst i klassen 

og suppleret med hjemmelektier. Vi vil tillade os at bruge en af gruppernes 

betegnelser og sige, at der i alle tre grupper arbejdedes med klasselektier

med en primært forberedende funktion, og som stilladseredes langt mere 

af lærerne end hjemmelektier. Det var også et fællestræk i de tre grup-

per, at relationen mellem klasselektier og hjemmelektier er vigtig. I alle 

tre lærergrupper taltes der om progression i lektielæsningen, således at 

tingene hen ad vejen flyttes fra det fælles rum over på den enkelte kursist. 

Man kan tale om, at man i alle tre grupper opererer med en tese om en 

internaliseringsproces, som i stigende grad medfører, at den enkelte kur-

sist bliver i stand til at påtage sig det ansvar, det er at have forberedt sig. 

Med Vygotsky (1934/1987) kan man sige, at der her arbejdes ud fra tesen 

om, at indlæring fører til udvikling forstået på den måde, at eleverne via 

internalisering af bestemte arbejdsformer og træningsseancer bliver i stand 
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til at se noget, som de ikke kunne se, hvis de var overladt til sig selv. Der 

bruges ord som arbejdsvaner og lektielæsningsprocedurer, hensigtsmæssig 

forberedelse, nysgerrighed i forhold til at erhverve sig viden, klargørelse 

af, hvilke forventninger der stilles fagligt og arbejdsmæssigt, træning af de 

konkrete teknikker, der kan være relevante for de enkelte fag osv.

På baggrund af vores teoretiske drøftelser af lektiers tre grundlæg-

gende aspekter kan man sige, at det nye fænomen “klasselektier” er en 

besynderlig neologisme. Klasselektier har ganske vist både det funktionelle 

og socialnormative aspekt i sig, idet klasselektier tillige er en aktivitet, 

der understøtter den læring, som er undervisningens hensigt, og dertil 

udgår fra læreren som et normativt krav til eleverne. Imidlertid opfyldes 

betingelsen om, at aktiviteten skal udføres uden for undervisningsinterak-

tionen mellem lærere og elever ikke. For så vidt at en undervisning består 

af sekvenser, der følger efter hinanden, og hvor nogle sekvenser har en 

forberedende funktion i forhold til de følgende, bliver det svært, hvis ikke 

ligefrem umuligt, at skelne sådanne undervisningsforberedelsesaktiviteter 

fra de klasselektieforberedelsesaktiviteter, der med begrebet klasselektier 

henligges til at foregå midt i undervisningen, og hvor læreren også hjælper 

og støtter eleverne med at udføre disse. Der kan højst blive tale om en 

iscenesat simulering af lektier i en nærmeste udviklingszone, hvor man på 

den ene sider lader, som om at der laves lektier uden for undervisningen, 

samtidig med at aktiviteten netop placeres i undervisningen. Man øver sig i 

undervisningen på at lave virkelige lektier ved at simulere lektieaktiviteter, 

før de senere lægges uden for undervisningen og dermed bliver til virkelige 

lektier. Man kan også tale om en kulturel dekonstruktion af lektiefæno-

menet, hvor klasselektier indsættes som den bro mellem undervisning og 

hjemmelektier, der skal rekonstruere den meningsfulde forbindelse mellem 

undervisning og lektier, således at klasselektier bliver den undervisnings-

mæssige gangbro, der leder ud til hjemmelektiernes reetablering. Lærernes 

ønske om en progression fra klasselektier til hjemmelektier understreger 

da også denne betydning af fænomenet. Om eleverne så i praksis vil kunne 

hitte rede i dette subtile arrangement, er en anden sag.

Lad os give to eksempler på typiske lektioner, hvor man har arbejdet 

med klasselektier.
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Eksempel 1: Forberedelse igangsættes i timen

Vi er i en dansktime, hvor læreren arbejder med at skabe en forståelses-
ramme omkring kursisternes tekstlæsning og i sammenhæng hermed lader 
dem analysere og diskutere teksterne. Læreren fungerer som en slags konsu-
lent, der bevæger sig omkring og hjælper, hvis eleverne er gået i stå. Læreren 
bruger meget tid på at opbygge en begrebsmæssig forståelse af, hvordan 
man analyserer noveller. Læreren arbejder med en tekstanalytisk “remse”; 
form/indhold, hypotese osv. Med dette udgangspunkt læser kursisterne da-
gens tekst (en modernistisk novelle af Dorrit Willumsen), diskuterer den med 
læreren, begynder på lektien i slutningen af timen og skal gøre resten fær-
digt derhjemme. Ideen er, at der bygges stilladser op omkring tekstlæsningen 
i timen på en sådan måde, at kursisterne ved, hvad de skal kigge efter, når de 
læser lektier, og også er kommet i gang med arbejdet, så det ikke forekom-
mer uoverskueligt. Det samme sker, får vi at vide, i klassens spansktimer. 

Som eksemplet illustrerer, kan grænsen mellem undervisning og lektier 

blive flydende og måske mindre klar. Lektier afgrænses ikke fra under-

visningen som sådan, men gennem krav om, hvor man skal være nået til 

inden næste undervisningstime. Hjemmelektier opstår på den baggrund 

som residua mellem krav, og hvad den enkelte når i timen. Dette er ikke 

usædvanligt i skolesammenhæng. Logikken heri indebærer, at der syste-

matisk vendes rundt på forholdet mellem undervisning og lektier. Således 

er det undervisningen, der fungerer som forberedelse til lektierne (idet 

det primære formål med timen er, at eleverne trænes i at kunne udføre 

lektieanalytisk hjemmearbejde), og ikke lektierne, der fungerer som for-

beredelse til timen. I forhold til den kommende time fungerer såvel den 

pågældende time som hjemmelektierne som forberedende. Hvis samme 

procedure gentages i den kommende time, indtræder undervisning og 

lektier i en organisk enhed, hvor undervisning forbereder til lektier, 

der forbereder til undervisning. Den organiske enhed kan – igen med 

reference til grundskolen – i et større tidsperspektiv antage form af et 

vippeprincip, hvor man i starten bruger undervisning til at forberede til 

den senere undervisning, og senere, når visse arbejdsmetoder er blevet 

indøvet – indfører lektier (således at der fra starten af grundskolen til 

gymnasiets slutning sker en gradvis udvikling med det formål at fremme 
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mere og mere forberedelse hjemme, altså uden for skolen, i forhold til 

mindre og mindre undervisning i skolen). Hermed opnås ideelt set en 

tæt og meningsfuld sammenhæng mellem undervisning og lektier. Vi 

giver et eksempel mere, før vi vender os mod de reelle vanskeligheder, 

der knytter sig til hensigterne om lektieprogression. 

Eksempel 2: Forberedelse i timen

Der er 20 elever til stede i dagens dansklektion. Læreren siger: “Find lige 
jeres ting frem. I har ikke fået noget for. Vi skal samle op. Jeg har lavet en 
lektie til jer – vi tager den sammen.” Det handler om Amalie Kram, Herman 
Bang og sædelighedsfejden. Læreren spørger en kursist, hvad de skrev ned 
i sidste time, og hun refererer ud fra sine noter. Der er tale om en opsum-
mering af den viden, kursisterne har. Nu siger læreren: “I dag skal vi læse J.P. 
Jacobsen, men der er ikke nogle lektier til næste gang.” Først opsummerer 
kursisterne med hjælp fra læreren, hvad de ved om Marie Grubbe via St. St. 
Blicher, som de tidligere har læst. En kursist siger, at det handler om det ero-
tiske over for det fornuftige. Læreren beder kursisterne om at tjekke deres 
notater om Illum Galgebakke af Henrik Pontoppidan. Han undersøger, om 
de kan få hukommelsen på gled via notaterne, som altså bruges systematisk 
i undervisningen som en fælles reference. En af kursisterne kan ikke læse, 
hvad han har skrevet. Der repeteres. En pige skal forklare, hvad naturen bru-
ges til hos Pontoppidan. Læreren holder hende fast – hun får tid til at tænke. 
Hendes konklusion er: “Naturbeskrivelsen er en skjult samfundsbeskrivelse.” 
Læreren siger, at nu skal de sammen prøve at læse J.P. Jacobsen ud fra denne 
overskrift, for også han bruger naturen til at sige noget om det sociale. Nu 
læser læreren op (han har forinden fortalt observatøren, at mange kursister 
ville gå i stå, hvis de hjemme skulle læse Jacobsens ikke helt enkle sprog og 
brug af metaforer og symboler). Kursisterne er uden tvivl “med”: Det virker 
lidt, som om at der er sat en detektivisk proces i gang, for de skal finde ud 
af, hvordan natur oversættes til samfund – og de kan koncentrere sig om 
det, fordi læreren læser op (og forklarer svære ord undervejs). Pigen ved 
siden af observatøren er dog ikke med, fordi hun har travlt med at sende en 
sms. Efter at have læst et par afsnit op spørger læreren kursisterne: “Hvad 
sker der med Marie Grubbe?” En kursist siger, at hun forholder sig afslappet 
til det farlige, og på den måde bevæger læreren og eleverne sig sammen 
ned i teksten – og eleverne skal nu selv finde de steder i teksten, som do-
kumenterer deres læsning. Efter lidt tid fortsætter læreren med at læse, og 
efterfølgende kommer det til en snak om seksuelle metaforer. Hele pointen i 
arrangementet er, at i stedet for at kursisterne skal læse teksten hjemme, gø-
res den tilgængelig for analyse i timen gennem en kraftig lærerstilladsering. 
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Dette eksempel viser som det forrige, og endog i endnu højere grad, at 

det er uklart, hvorvidt der faktisk læses lektier. Læreren siger til eleverne, 

at de ikke har lektier for, men at “vi” tager lektien her på klassen. Dette 

kan tolkes på den måde, at der slet ikke er lektier, men kun undervis-

ning. Men det kan også tolkes på den måde, at lektierne er flyttet ind i 

timen og fungerer som en del af denne. Eksemplet her er tilsyneladende 

mere radikalt end det første, idet lektier helt og holdent flyttes til un-

dervisningen eller opløses i undervisningen, så fænomenet forsvinder, 

alt efter hvordan situationen tolkes. Man kan imidlertid også forstå det 

som mindre radikalt, idet der ikke direkte arbejdes med at videreføre og 

forlænge lektiearbejdet ud over timen. Eksemplet viser, at lektiearbejdet 

i undervisningstiden kan komme til at ligne undervisning så meget, at 

det bliver svært at skelne, og at læreren, i hvert fald i dette eksempel, 

kommer til at indtage en central plads i lektiearbejdet, hvilket – jf. den 

indledende begrebsafklaring  – gør aktiviteten mindre lektieagtig og 

mere undervisningsagtig. 

Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt en fuldstændiggørelse af 

Eksempel 2 ikke vil svare til en fjernelse af brugen af lektier og dermed 

tendentielt opgive intentionen om lektier som undervisningens forlæn-

gede arm uden for sig selv. Eller læringsanalytisk formuleret: Lærer 

eleverne at lave lektier selvstændigt, uden at læreren styrer selve aktivi-

teten? Vil de på et tidspunkt kunne selv? Hertil må man svare, at i det 

omfang, læreren – som det faktisk sker ofte for denne lærer – forbinder 

noget, der “før” var forberedelseslektie (“læs Marie Grubbe s. x til s. y”: 

en typisk lektie i det danske gymnasiesystem) med undervisningen for 

at give eleverne nogle måder, hvorpå de kan “åbne” teksten, når de læser 

den hjemme, kan lektierne ses som en efterbearbejdning af det, der er sket 

i undervisningen, og en forberedelse, som specielt kommer de kursister 

til hjælp, som aldrig på egen hånd ville vide, hvad de skulle stille op med 

J.P. Jacobsens tekst.

Sammenfattende kan vi konkludere, at alle aktionerne primært fo-

kuserer på at forbedre funktionen og meningen med forberedelseslektier.

Modellen illustrerer en oversigt over de elementer, som lærerne har valgt 

at fokusere på for at opfylde dette formål.
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Forberedelses-
lektier

Flytte forbe-
redelse ind i 

undervisningen

Planlægning

Træne forbere-
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undervisningen 
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Model: Oversigt over elementer i relation til at forbedre forberedelseslektie-
funktionen.

De i modellen indikerede områder skal ikke opfattes som gensidigt ude-

lukkende. Man kan på den baggrund opfatte alle tre aktioner som forsøg 

på at finde frem til det rette miks mellem at flytte forberedelse ind i un-

dervisningen, træne eleverne i at forberede sig, give hjemmelektier for, 

som er igangsat i undervisningen, og over tid etablere en progression, hvor 

en stigende mængde forberedelseslektier fungerer som hjemmelektier 

differentieret efter individuelle behov. 

Det sidste område, der handler om at “gøre forberedelseslektier mere 

spændende” (der hænger sammen med den aktion, der ønsker at gøre 

eleverne mere videbegærlige), indtager en særstatus, idet fokus her er 

på at gøre indholdet af det, man skal forberede sig i, og den form, det 

skal ske i, positivt interessant for kursisterne. Omvendt handler de øvrige 

indsatsområder om at ændre den institutionelle praksis (fx lektier som 

en del af undervisningstiden) eller træne elevernes formale forberedel-

seskompetencer eller sanktionere i forhold til manglende forberedelse.

Fordele ved klasselektier …

Af observationer, interview og samtaler fremgår det, at der knytter sig 

fordele til i en periode at arbejde med klasselektier frem for hjemmelektier.

For det første er der en deltagelseseffekt, idet flere kursister bliver aktivt 
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deltagende i undervisningen. En kursist udtrykker fx i følgende citat, 

hvorledes det er godt med lektier i slutningen af timerne, både i spansk 

og dansk: “Om torsdagen, når vi har spansk til kl. 15.30, så er det godt 

at få ordnet lektierne, inden man går hjem, ellers får man ikke gjort det.” 

På spørgsmålet om, hvor mange der normalt ikke læser lektier, og som 

får lavet lektierne på denne måde, lyder svaret fra kursisten prompte: “70 

procent.” En kursist udtrykker sin begejstring sådan her: “Det her system 

ville jeg ønske, at vi havde til næste år. Det er et knaldgodt projekt. Jeg 

får en masse ud af det. Jeg er en af dem, der godt kunne finde på at gøre 

noget andet derhjemme.” Ifølge flere kursister er det tydeligt, at mange 

flere er med i timerne under det nye system. Processen tager længere 

tid, men man slipper for de elever, der forstyrrer eller stiller for mange 

“dumme” spørgsmål. De aktionerende lærere mener i overensstemmelse 

med de fleste af de kursister, vi har interviewet, at den store gevinst ved 

klasselektier er, at et langt større antal kursister har forberedt sig, når stof 

skal gennemgås, tekster skal diskuteres, og øvelser skal laves.

For det andet er der en intensitetseffekt. Da flere bliver aktivt deltagende, 

mindskes larm, uro og adspredelse mærkbart. I vores observationer kunne 

vi se en bemærkelsesværdig, men egentlig helt logisk konsekvens af, at flere 

var med, når tekster og øvelser skulle gennemgås. Konsekvensen var, at 

klasserumskulturen ændrede sig i den forstand, at larm og uro blev mind-

sket. Grunden er ganske banal: Har man læst sine lektier, om end det sker 

i timerne, er der større sandsynlighed for, at man hægter sig på den faglige 

undervisning og måske ligefrem synes, den er interessant. Når vi i nogle klas-

ser kunne konstatere så meget larm, havde vi i begyndelsen af vores studier 

en tendens til at sige, at der var mange umotiverede kursister i klassen. Efter 

at aktionerne med lektier var gået i gang, kunne vi konstatere, at manglende 

motivation ofte kunne ses som produktet af manglende lektielæsning, og at 

afkoblede elever ikke som sådan så ud til at synes, at stoffet var uinteressant 

og uvedkommende, men at de simpelthen ikke havde forudsætningerne for 

at gøre sig klar til at kunne være med i diskussioner og afklaringer. Specielt 

lærerne er opmærksomme på denne sammenhæng. Flere kommer i inter-

viewene ind på, at et ændret aktivitetsniveau som følge af bedre forberedelse 

har betydet en markant forandret klasserumskultur. Der er ikke så mange, 
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der er i gang med alle mulige sociale aktiviteter med hinanden eller på 

computeren – og dermed bliver den fælles rettethed mod det fælles projekt 

større. Kursister, som tidligere ikke ville have sagt noget og måske endda 

have lavet andre ting, er nu med, fordi stoffet, med en af lærernes ord, er 

“præsent hos alle på samme niveau”.

Aktionerne har for det tredje også haft en kvalitetseffekt. Kursister, 

som normalt læser lektier, er glade for klasselektier, fordi de kan se, at 

der kommer mere kvalitet i timerne – hvilket de også selv nyder fordel 

af. En pige siger: “Jeg kan godt lide at have lektier for, jeg skal bruge mere 

tid [end man har, når man laver klasselektier]. Så det hjalp ikke for mig, 

men jeg kunne jo se, at det gjorde det for andre. Undervisningen blev 

mere kvalitetspræget. Det er ikke så sjovt, når det kun er nogen, der har 

læst. Der er mere energi på den anden måde.”

Endelig kan man for det fjerde tale om en metodisk effekt af lektieaktio-

nerne. Ved at træne forberedelse i timerne får lærerne mulighed for at støtte 

forberedelseskompetencer, fx tekstlæsning. En kursist fortæller, at “det er 

smart, at man i slutningen af timen går i gang med lektierne – man bliver 

ikke færdig, men man kommer ligesom i gang. Og man kan spørge læreren 

lidt.” Læringsteoretisk kan man forklare denne effekt gennem inddragelse af 

Vygotskys begreb om den nærmeste udviklingszone (Vygotsky 1934/1987). 

Tilegnelse af kompetencer finder bedst sted på den måde, at man i første 

omgang lærer sammen med andre, idet disse kan fungere som modeller for 

ens egne afprøvninger. Så længe en kompetence ikke er på plads, kan han 

eller hun ikke selv “lære den”, for man øver sig i kraft af den støtte, man kan 

få fra omgivelserne. Med en kursists ord: “Det er et godt koncept, for der er 

ikke noget værre end at blive hægtet af (…) Man får noget hjælp i starten. 

I stedet for at sidde derhjemme og tænke: Nå!”

… og ulemper ved klasselektier

Når man i en kortere eller længere periode bevæger sig fra hjemmelektier 

til klasselektier, er det dog ikke uden omkostninger, hvilket både lærere 

og nogle kursister er opmærksomme på. 

For det første er der en tidsrøvereffekt forbundet med klasselektier. Man 

40783_Frihed og styring_TRYK.indd   293 07/11/13   12.54



294

Frihed og styring

når – i hvert fald til at starte med – mindre stof, end man før gjorde. Her-

med krænker man et af de grundlæggende rationaler, som vi tidligere har 

været inde på, nemlig lektiernes sammenhæng med en økonomisk og ef-

fektiv organisering af skolelivet. Når man flytter en del af lektielæsningen 

ind i timerne, er det store problem set fra lærerside, at man når mindre stof. 

Lærerne er fuldstændig klar over, at argumentationen i forhold til “pensum” 

ikke nødvendigvis kan forenes med en læringsargumentation. Med en af 

lærernes ord: “Jeg kan godt se, at vi ikke når det samme i mine timer, når 

lektier flyttes herop [altså ind i klassen]. Men jeg tror, de lærer mere af det 

her. Man når simpelthen ikke at gennemgå så meget stof på denne måde.” 

For det andet er der en vis sovepudeeffekt forbundet med klasselektier. 

Eleverne i forsøgene ser ud til at blive mere uselvstændige, og det bliver 

endnu sværere at lave progression til hjemmelektier. En kursist formulerer 

sig fx om det nye system på følgende måde: “Det er godt, at vi får det 

serveret på denne måde. Jeg analyserer ikke, hvis jeg skal læse teksten 

hjemme. Jeg tænker slet ikke på den måde. Jeg læser bogstaveligt – og 

sproget [i de litterære tekster i dansk] er for gammelt. Jeg læser det, men 

sproget er så gammelt, at jeg ikke kan gennemskue det. Jeg kan godt lide, 

at det foregår på denne måde. Vi får det lidt serveret på et sølvfad.” Man 

aner her en vis lettelse over, at andre skal gøre arbejdet for én, så man 

slipper for det frustrerende arbejde med at anstrenge sig for at forstå. Her 

synes stilladsering i Vygotskys forstand at være kammet over i former for 

hjælp, som blot letter eleven for den anstrengelse, det altid er at skulle 

lære noget nyt. I forlængelse af Piagets ligevægtsteori (Piaget & Inhelder 

1955/1970) kan man sige, at i det omfang, elever slipper for at opleve deres 

kognitive utilstrækkelighed og dermed behovet for at øve sig og træne 

for at skabe nye former for forståelse gennem akkommodative processer, 

degenererer ideen om klasselektier. 

Det er på denne baggrund helt afgørende, at progressionsperspektivet 

i klasselektier og i overgangen mellem klasselektier og hjemmelektier 

dyrkes på nye måder. Ingen af de lærere, vi har arbejdet sammen med, 

går ind for, at man fuldstændig erstatter hjemmelektier med klasselektier. 

De går alle ind for, at kursisterne lærer at lave lektier ved, at man i en 

periode træner forberedelse på klassen og herefter flytter mere og mere 
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ud til hjemmelektier. Problemet er imidlertid, at selvom ideen om en 

progression fra klasselektier til hjemmelektier er smuk, så ser den, som 

flere kursister også er inde på, ud til at være svær at realisere i praksis. 

Ifølge en af lærerne er det, som om at mange kursister forbinder lektier 

med “skole”; derfor accepterer man at lave dem i skoletiden, mens de 

har svært ved at overføre erfaringer fra skolen til hjemmet. Så for flere af 

lærerne er erfaringen den, at kursisterne bliver fagligt mere kompetente 

af klasselektierne, men at de samtidig lærer at koble tæt mellem lektier 

og skole, hvilket gør, at deres studiekompetencer, forstået som evnen til 

at magte individuelt arbejde uden for skolen, ikke vokser tilsvarende.

Der synes for det tredje også at være knyttet en krænkelseseffekt til 

klasselektierne. Nogle kursister finder det barnligt at lave lektier i timerne 

og ikke måtte gøre det hjemme. I en observation overværede vi fx en 

dreng, som højt og utvetydigt gjorde resten af klassen opmærksom på, 

at det var spild af tid at bruge kræfter på at læse lektier som begyndelse 

på lektionen, og at man skulle have lært at forberede sig allerede i fol-

keskolen, “ellers skal I slet ikke gå på denne her uddannelse”. Udtalelsen 

vakte moro, for få minutter efter viste det sig, at kursisten selv var mindre 

‘tjekket’, end han havde givet udtryk for, da han selv havde glemt den bog, 

der skulle bruges. Spørgsmålet om krænkelseseffekten knytter sig tæt til 

spørgsmålet om, hvilken slags elever som befolker en klasse og dermed 

til det etnodidaktiske perspektiv (jf. kapitlet “Forskning i kultur og læ-

ring – med særligt henblik på klasserumskulturens betydning”). Det må 

komme an på nærmere undersøgelser. Altså hvor mange kursister man 

får fat i ved at arbejde med progressionsperspektiver af den slags, som 

her analyseres. Hvis en større gruppe ikke har brug for systemet, har man 

helt klart et problem. Ikke mindst fordi man som kursist på helt legitim 

vis kan føle sig krænket, hvis man er i gang med noget, man antager at 

være en studieforberedende uddannelse, som kommer til at reparere hul-

ler, som måske er opstået i folkeskolen. Er vilkårene derimod sådan, at 

en større gruppe i realiteten ikke har de nødvendige lektiekompetencer, 

bliver det etiske dilemma for en lærer ikke løst ved at insistere på, at det 

er kursisternes eget problem. Ikke desto mindre står man tilbage med det 

problem, at nogle kursister har kompetencer, som andre ikke har. Dermed 
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bliver mere radikale former for differentiering, også i tilknytning til lektier, 

sandsynligvis det eneste middel til at tackle forskellighed.

Sammenfatning og perspektiv

De problemstillinger, som behandles i dette kapitel, kan beskrives som 

et sammenstød mellem forskellige delkulturer inden for en overordnet 

skolekultur.

På kulturens makroniveau har forandrede socialiserings- og identitets-

mønstre medført, at unge mennesker i stigende grad orienterer sig mod en 

mediekultur, som er stærk nok til at skabe forstyrrelse i forhold til klassiske 

forestillinger om, hvad det vil sige at gå i skole. Samtidig har udviklingen 

siden 1970’erne været, at unge fra miljøer, hvor boglig uddannelse ikke har 

været på dagsordenen, er strømmet ind på de gymnasiale uddannelser, 

ikke mindst på grund af mange uddannelsespolitiske tiltag. Selvom de 

unge, der i dag er på de gymnasiale uddannelser, udviser nye adfærds-

mønstre, er nogle klassiske forestillinger om skolen forblevet intakte, fx 

de forestillinger om pligt, vilje og lyst til at samle kulturel kapital gennem 

akademisk præstation, som knytter sig til lektieidealerne. Vi får således 

et sammenstød mellem unges habitus og kulturens ideale selvforståelse. 

Et sammenstød, som giver genlyd i hverdagens undervisning, når lektier 

ikke er læst, og lærerne skal have undervisningen til at fungere alligevel.

På kulturens mikroniveau, nemlig i klasserumskulturen, manifesterer 

der sig problemer i forlængelse af diskrepansen mellem samfundsmæssige 

idealer om eleven og de forandrede samfundsmæssige socialiserings- og 

rekrutteringsmønstre. Vi har i dette kapitel beskæftiget os med forskel-

lige anomalier, som skaber refleksive strategier, der har til hensigt at sløre 

de historisk producerede modsætninger (kursister, som hitter på måder 

at skjule manglende lektielæsning på; lærere, som giver lektier for, men 

bedriver undervisning, hvor man ikke behøver at lave lektier). Endvidere 

har vi vist, at læringskulturelle dyrkningsformer ikke blot behøver at 

hænge fast i anakronistiske praksisformer, men også kan skabe reflek-

sion og ideer til, hvordan man kan løse problemer. I vores diskussion af 

fordele og ulemper ved klasselektier har vi vist, at sådanne tiltag, som 

40783_Frihed og styring_TRYK.indd   296 07/11/13   12.54



297

Lektier – idealer, realiteter, handlemuligheder • Steen Beck & Michael Paulsen

vi i forlængelse af kapitlet “Forskning i kultur og læring – med særligt 

henblik på klasserumskulturens betydning” kan kalde transkulturelle, også 

skaber nye problemer, fx ved at nogle studieforberedende kompetencer 

kan forsvinde, ligesom den transkulturelle stræben kan regredere til en 

ny form for monokulturalitet, som udstøder nogle, fx de, der var i stand 

til at læse lektier.

Med udgangspunkt i vores generelle opfattelse af, at der skal etnodi-

daktisk refleksion (Beck & Paulsen 2011a; 2011b) til for at tackle lektie-

problematikken, vil vi meget nødigt tage stilling til, hvad best practice er. 

Men noget tyder på, som allerede Cooper gjorde opmærksom på (Cooper 

1996), at sammenstødet mellem kulturer og dette sammenstøds anomali-

skabende effekter i klasserummet sandsynligvis først og fremmest går ud 

over de såkaldt gymnasiefremmede, der er lige så optaget af medie- og 

ungdomskulturens lektiedistraherende aspekter som deres klasse- og 

holdkammerater, men samtidig udgør en mere sårbar gruppe, fordi de 

har behov for et roligt og ikke-distraheret rum, hvor de kan forberede 

sig til timerne. Så noget må der gøres, hvis man vil have en uddannelse, 

som er god for kursister med fx dårlige folkeskoleerfaringer og mang-

lende muligheder for lektiehjælp hjemme. Lektierne og de værdier, der 

traditionelt er blevet knyttet til disse, er traditionelt knyttet til en “objektiv 

kultur”, der er ladet med kollektive værdier. Disse værdier er imidlertid 

truet på hf, og der må gennem læreres og elevers eksperimenter med nye 

måder at gøre tingene på udvikles normer og handlinger samt skabes en 

ny objektiv kultur eller normkontekst for den enkelte elev, som bedre 

passer til tiden, og som ikke er direkte kontraproduktiv, sådan som man 

indimellem kan se, at den eksisterende lektiekultur er.

Stilladseret og tydelig hjælp til lektier i timerne kan i første omgang 

være en mulighed. En næste mulighed kunne være at lave en slags hel-

dagsskole, hvor hver kursist har en individuel arbejdsplads, og hvor man 

forbereder sig og arbejder med individuelle opgaver mellem lektionerne. 

Så ville klasselektierne ikke implodere til almindelig undervisning, fordi 

den spatiotemporale adskillelse af “klasse” og “forberedelse” ville blive op-

retholdt, samtidig med at skolen kunne fungere som den stabile kontekst, 

hvor man faktisk fandt ro til at lave lektier. Der ville lidt i stil med det, der 
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sker i studieværksteder og lektiecafeer rundt omkring, kunne arbejdes 

med løsere former for lærerstilladsering. Denne konkrete utopi vil måske 

kunne løse nogle af de problemer, som er forbundet med klasselektierne 

som løsning – men den ville også være sværere at gennemføre, fordi den 

involverer en organisatorisk tænkning, som er forholdsvis radikal (indivi-

duelle arbejdspladser, færre lektioner, udvidelse af lektieværksteder osv.). 

Dertil kommer, at den er etnodidaktisk usikker (jf. kapitlet “Forskning 

i kultur og læring – med særligt henblik på klasserumskulturens betyd-

ning”). Vil eleverne faktisk lave lektier i disse frirum fra undervisning 

eller derimod opfatte dem som pauser? Vil der i elevernes bevidsthed og 

praksis være afgørende forskel på frikvarterer og hultimer og så timer 

afsat til lektieaktivitet? Lektier vinder næppe i elevernes øjne status blot 

ved at blive henlagt til bestemte rum og tidspunkter. Der skal en mere 

aktiv kultivering til end rum og tider, hvor lærerne står til rådighed. Tid 

og rum og til rådighed stående lærere er ikke nok til at kultivere den 

sociale forpligtelse og understøtte læringshensigten med lektierne, hvis 

eleverne ikke oplever dem som nødvendige og meningsfulde. 

En anden model er derfor at indlægge obligatorisk bindende lektie-

sessioner og hertil indrettede rum mellem undervisningslektionerne, 

hvor klassen sammen med deres lærer træner funktionerne forberedelse,

udarbejdelse og efterbearbejdning. Her vil lektielæsningen knyttes direkte 

til undervisningen og sanktioneres gennem mødepligt og aktiv delta-

gelse. Værdien kan opnås gennem at gøre de tre lektierum arkitektonisk 

spændende og læringsmæssigt befordrende. Til hver af de tre funktioner 

kan man fx forestille sig et særligt rum, der krydser to dimensioner: for 

det første en dimension gående fra læring-alene til læring-sammen (Beck 

& Paulsen 2011). For det andet en dimension gående fra læring-stille til 

læring-i-bevægelse (Elf 2011). Hvis man fx kombinerer funktionen for-

beredelse med modaliteterne læring-alene og læring-i-bevægelse bliver 

udfordringen for skolen og lærerne at skabe et rum, hvor man kan være 

alene om sin læring, men bevæge sig  – og hertil opfinde lektier, der 

tilsvarende er meningsfulde og spændende i dette rum. Det kunne fx 

være et motionsrum, hvor man lytter til podcast (fx lydroman) eller ser 

video på storskærm (film om kemiske reaktioner). Hvis man derimod 
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kombinerer funktionen forberedelse med modaliteterne læring-sammen 

og læring-stille bliver udfordringen at konstruere et rum, hvor elever fx 

sidder stille parvis i små lydisolerede rum (bobler), og hvor de hver især 

ved hjælp af computerudstyr modtager hver deres lille sekvens af lyd 

og billeder samt en fælles opgave, der kun kan løses ved, at de to elever 

samarbejder og deler viden fra de to billed- og lydsekvenser. Når eleverne 

har løst de opgaver, de skal, og dermed sat sig ind i det baggrundsstof, 

der skal tjene som forberedelse til undervisningen, lukkes de ud. Kan 

de ikke klare opgaven, kan de via computerudstyret kontakte læreren, 

der kan hjælpe på vej eller sænke niveauet i opgavens sværhedsgrad. 

Etnodidaktisk tilpasset den konkrete skole og dens elevflok, er det noget 

i den stil, der efter vores vurdering skal til for at revitalisere og nytænke 

lektier i fremtidens skolesystem.
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