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1.

RESUMÉ AF RAPPORTEN
Nærværende rapport udgør tredje og sidste delrapport i evalueringen af læring og læringspotentiale for stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapporten omhandler udviklingen i motivation,
læringsadfærd og læringsstrategier blandt eleverne samt undervisningsstrategier og tilgang til
læring blandt lærerne i 54 klasser på 9 gymnasieskoler fordelt på hhx, htx og stx.
Evalueringen er gennemført for Undervisningsministeriet af Rambøll Management Consulting med
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole som underleverandør.
Det overordnede formål med evalueringen var at skabe viden om gymnasiereformens virkninger i
forhold til udvikling af elevernes studie- og læringsadfærd. Fokus har derfor været på, at belyse
om 3. årseleverne har samme tilgang til det at lære og tilegne sig viden, som de havde på 1. og
2. år, og ikke mindst om eleverne fra før reformen har samme tilgang til det at lære og tilegne
sig viden som eleverne efter reformen.
Dette er blevet undersøgt gennem evalueringens tre delprojekter, der løb fra 2007 til 2009. Delprojekt 1 gennemførtes i foråret/sommeren 2007, delprojekt 2 i foråret/sommeren 2008 og delprojekt 3 i foråret/sommeren 2009. Nærværende rapport præsenterer de tværgående erfaringer
fra alle tre delprojekter, med hensyn til de deltagende læreres tilgang til undervisning og de deltagende elevers tilgang til læring.
I alt ni gymnasieskoler deltager i projektet. Fra hver gymnasieskole blev der i 2007 udvalgt tre 3.
års klasser og tre 1. års klasser til deltagelse i undersøgelsen. De tre 1. års klasser har deltaget i
såvel 2007, 2008 og 2009, imens 3. års klasserne alene deltog i 2007.
Undersøgelsen bygger på følgende datakilder:








Spørgeskemaundersøgelse blandt 450 3.g elever i 2007, svarende til 66 % af eleverne i
de udvalgte klasser.
Spørgeskemaundersøgelse blandt 328 1. års elever i 2007 og 3. års elever i 2009, svarende til 48 % af eleverne i de udvalgte klasser. I 2007 blev der udsendt spørgeskemaer
til 686 elever, hvoraf 528 svarede (77 %). De 528 elever modtog spørgeskemaet igen i
2009, hvor 328 (57 %) valgte at deltage. 13 % havde fravalgt gymnasiet i den mellemliggende periode.
Spørgeskemaundersøgelse blandt 45 lærere i 2007 og 2009, svarende til 17 % af lærerne
i de udvalgte klasser. I 2007 blev der udsendt spørgeskemaer til 258 lærere, hvoraf 106
svarede (41 %). De 106 lærere modtog spørgeskemaet igen i 2009, hvor 45 lærere (42
%) deltog. 16 % var stoppet som lærere på de deltagende skoler i den mellemliggende
periode.
Interview med 27 lærere og 36 elever gennemført i 2007, 2008 og 2009.
Gennemgang af 15 elevers danske stile inkl. lærerkommentarer fra 1. og 3. år.
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Figuren nedenfor giver et overblik over de tre primære analyseområder og hvilke datakilder, der
anvendes til belysning af hvert område.
Figur 1: Analyseområder og datakilder til belysning af disse

Analyseområde
Udviklingen i lærernes tilgang til
undervisning

Direkte belyst i:
 Spørgeskemaundersøgelse
blandt lærere i 2007 og i
2009
 Interview med lærere i
2007, 2008 og 2009

Udviklingen i elevernes studieadfærd efter reformen fra 1. år til 3.
år



Udviklingen i 3.
års elevernes studie- og læringsadfærd før og efter
reformen





Indirekte belyst i:
 Interview med elever i 2007, 2008
og 2009
 Spørgeskemaundersøgelse blandt
elever i 2007 og 2009
 Gennemgang af lærerkommentarer
til elevernes skriftlige produkter

Spørgeskemaundersøgelse
blandt 1. års elever i 2007
og 3. års elever i 2009
Interview med elever i
2007, 2008 og 2009



Spørgeskemaundersøgelse
blandt 3. års elever i 2007
og 3. års elever i 2009





Interview med lærere i 2007, 2008
og 2009
Gennemgang af eksempler på elevernes skriftlige produkter (dansk
stil fra 1. år og fra 3. år)
Interview med lærere i 2007, 2008
og 2009

Som det ses af figur 1, belyses alle tre områder af flere forskellige datakilder. Konkret tager analyserne ofte udgangspunkt i spørgeskemadata som søges be- eller afkræftet gennem kvalitative
datakilder og/eller spørgeskemadata fra en anden gruppe respondenter. I tilfælde, hvor alle datakilder bekræfter et billede, som desuden kan forklares logisk, konkluderes der med stor metodisk sikkerhed. I tilfælde, hvor datakilder modsiger hinanden, præciseres dette i rapporten, og
der konkluderes med mindre metodisk sikkerhed. Hvor det er muligt, vil evaluator præsentere en
forklaring på modsætningerne i datakilderne. I enkelte tilfælde har det ikke været muligt gennem
det kvalitative materiale at be- eller afkræfte tendenser fra det kvantitative materiale. Hvor dette
er tilfældet, er det kort nævnt i analysen.
På de kvantitative data afrapporteres der både på signifikante forskelle og på tendenser. Hvor
der er tale om signifikante forskelle, vil dette fremgå klart af analysen.
Alle citater og referencer til det kvalitative materiale skal ses som eksempler og ikke som tendenser.
I de næste tre afsnit præsenteres rapportens hovedkonklusioner.

1.1

Lærernes tilgang til undervisning
Som allerede nævnt har kun 17 % af lærerne valgt at deltage i spørgeskemaundersøgelsen i
2007 og 2009. Som følge heraf viser det kvantitative materiale alene tendenser og ikke signifikante ændringer.
Der er små forskelle skolerne imellem med hensyn til, hvordan de har organiseret sig omkring
studieretningsforløbene. Teams organiseres så vidt muligt, så klassens studieretningsfag og forskellige fakulteter er repræsenteret. Dog spiller en del praktiske hensyn ind på organiseringen,
herunder almindelig skemalægning. For flere skoler er der fra 2007 til 2009 sket en udvikling i
retning af mindre teams på 2. og 3. år, som oftest i form af, at der nu er tilknyttet to i stedet for
tre lærere.
Lidt større er forskellene i organiseringen af almen studieforberedelse (AT), almen sprogforståelse (AP), studieområder (SO) og studieretningsprojekterne (SRP). Nogle gymnasieskoler havde allerede fra reformens start meget præcise rammer for, hvilke klasser der undervises i hvad, hvor-
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når og af hvem. Andre skoler har fået dette indført i løbet af de tre år, undersøgelsen har varet,
mens enkelte skoler lader den enkelte lærer eller det enkelte team beslutte disse ting.
Det har ikke været muligt at identificere forskelle mellem de deltagende skoler med hensyn til
holdninger til reformen. Derimod synes der at være forskelle internt på skolerne, således at alle
skoler både har lærere, der synes, at ideen bag reformen er god, lærere, der synes om dele af
reformen, og lærere, der mener, at alt ved reformen er negativt. Endelig kan alle skoler præsentere lærere, der mener, at reformen ikke ændrer noget som helst.
Reformen er i 2009 ved at falde på plads, og der er derfor mere overskud blandt lærerne. Ellers
er der ingen udvikling at spore i holdningerne til reformen.
Der er ikke signifikante forskelle mellem hverken de deltagende skoler eller skoletyper med hensyn til lærernes tilgang til undervisningen. Generelt er lærerne mere læringsorienterede end formidlingsorienterede. Data kan dermed ikke bekræfte undersøgelsens oprindelige teser om, at
skoleorganisering har betydning for lærernes holdning til reformen eller for lærernes tilgang til
undervisningen. Billedet var det samme i 2007, hvor 171 lærere deltog i undersøgelsen.
Siden 2007 er der kun sket en meget begrænset ændring i lærernes tilgang til undervisning. Den
begrænsede udvikling peger i retning af, at lærerne både er blevet mindre læringsorienterede og
mindre formidlingsorienterede.1 Den begrænsede udvikling dækker over, at lærerne "nærmer sig
hinanden". Lærere, der var lidt formidlingsorienterede i 2007, bliver eksempelvis mere formidlingsorienterede i løbet af undersøgelsesperioden, mens det omvendte gør sig gældende for de
lærere, der var meget formidlingsorienterede i 2007. Udviklingen synes dermed bedst at kunne
forklares med, at lærerne nu er ved at falde tilbage på en pragmatisk kombination af flere tilgange frem for lige efter reformen, hvor der kan have været et øget fokus på en tilgang, for at skabe
stabilitet i en kaotisk hverdag.
Lærerne vurderer generelt ikke, at de har ændret undervisningsmetoder siden 2007. Spørgeskemaundersøgelserne peger på, at de anvender samme metoder i næsten samme omfang og i interviewene giver kun to lærere udtryk for større ændringer i undervisningen. Dette understøttes
af de gennemførte elevinterviews og spørgeskemaundersøgelserne blandt eleverne. Her er billedet ligeledes, at metoderne er de samme, hvilket generelt vil sige varierede. En del lærere har
dog gennemført mindre justeringer, primært i form af at være mere specifikke omkring nogle af
de nye kompetencer, som de vurderer, at eleverne nu skal tillære sig.
Ifølge lærerne selv har de heller ikke ændret undervisningsmetoder som følge af reformen. Denne vurdering understøttes dog ikke af analysen af elevernes besvarelser. 3. års eleverne før og
efter reformen er blevet bedt om at angive, i hvilket omfang forskellige undervisningsmetoder
anvendes. Analysen viser, at der efter reformen er mere tværfaglig undervisning og mindre tavleundervisning.
At disse ændringer ikke indfanges i spørgeskemaundersøgelserne blandt og interviewene med
lærerne kan skyldes, at lærerne i deres besvarelser har taget udgangspunkt i undervisningen i de
enkeltfaglige fag, hvilket de blev bedt om. Data tyder på, at ændringerne ikke er sket i de enkeltfaglige fag, men derimod i relativt isolerede tværfaglige forløb, hvor der er fokus på udvikling af
elevernes studiekompetencer. Disse forløb beskrives af såvel lærere som elever som meget anderledes end de enkeltfaglige forløb. Desuden giver både elever og lærere udtryk for, at erfaringer fra disse forløb kun sjældent inddrages i de enkeltfaglige forløb.
Data peger dermed samlet set på, at der efter reformen er sket en udvikling i undervisningsmetoder, men at denne er begrænset til isolerede tværfaglige forløb med fokus på studiekompetencer.

1.2

Eleverne efter reformen og deres udvikling i tilgangen til læring fra 1. år til 3. år
Analysen tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 328 elever, der deltog i både
2007 og 2009. Spørgeskemaet er dels bygget op omkring Pintrich, Smith, Garcia, and McKea1

Forskellen er ikke signifikant
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chies ”Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MLSQ)”, som forfatterne udviklede i
1991, og dels generelle spørgsmål om undervisningsmetoder. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen suppleres af de gennemførte interview med elever og lærere på de ni deltagende
gymnasieskoler, samt de interviewede elevers skriftlige produkter.
MLSQ måler elevernes tilgang til læring på 15 forskellige indeks, fordelt under tre temaer om motivation, kognitive og metakognitive strategier og administration af ressourcer. I figuren nedenfor
præsenteres de 15 indeks.
Figur 2: Oversigt over de 15 indeks i MLSQ

Indeks

Beskrivelse af indekset

Motivation
1. Indre målsætning

Handler om, hvorvidt det at arbejde med opgaven er et mål i sig selv, fordi
det er en udfordring, og fordi eleven er nysgerrig, snarere end det er midlet
til at nå et ydre mål, fx gode karakterer

2. Ekstern
målsætning

Handler om, hvorvidt engagementet i en skoleopgave udspringer af faktorer,
der ikke har direkte relevans til opgaven som fx gode karakterer, ry for at
være et lyst hoved eller lignende

3. Opgavens egenværdi

Handler om elevens egen opfattelse af fagets tekster og opgaver, er de interessante, vedkommende, betydningsfulde for eleven?

4. Forventninger om
kontrol over læringssituation

Handler om elevens tro på, at skoleudbyttet er afhængigt af egen indsats, i
modsætning til ydre faktorer som fx læreren

5. Selvtillid i skolearbejdet

I denne komponent ligger to forventningsaspekter, forventning om succes og
forventning om egen faglige dygtighed

6. Eksamensangst

Handler om følelsesmæssige og fysiske blokeringer, der hindrer ham/hende i
at yde det optimale i klassen og i en eksamenssituation

Kognitive og metakognitive strategier
7. At lære
udenad

Handler om, hvorvidt eleven opfatter det at lære udenad som en brugbar
strategi

8. Elaborering/
udbygning

Handler om, hvorvidt eleven benytter parafrase, opsummering, analogier og
udviklet notattagning der hjælper til at integrere ny information med hidtidig
viden

9. Organisering

Handler om, hvorvidt eleven er i stand til at udvælge passende/relevant information og til at konstruere forbindelse mellem ny og hidtidig viden i forskellige situationer. Eksempler på læringsstrategier er kategorisering, disposition, fokusering

10. Kritisk tænkning

Handler om, i hvor høj grad han/hun forbinder hidtidig viden med nye situationer med henblik på at løse problemer, træffe beslutninger og foretage kritiske afvejninger

11. Metakognitiv selvkontrol

Handler om egen indsigt i og evne til planlægning, styring og tilpasning/
regulering af kognitive aktiviteter i forbindelse med en igangværende opgave

Administration af ressourcer
12. Tid og læringsmiljø

Handler om egen evne til at planlægge og styre sit tidsforbrug og til at organisere et givende studiemiljø

13. ”At gøre sig umage”

Handler om elevens evne til at være opmærksom, have styr på sig selv, koncentrere sig og fastholde sit mål

14. Samarbejdsbestræbelser

Handler om eget ønske om at indgå i samarbejde med – og lære af andre
elever

15. Søge hjælp

Handler om egen evne og mod til at søge hjælp hos andre

Eleverne efter reformen motiveres særligt af opgavens egenværdi og de tror generelt på, at deres læringsbestræbelser vil resultere i gode resultater. Hvor interne målsætninger på 1. år var en
vigtigere motivationsfaktor end eksterne målsætninger, er det på 3. år omvendt. Årsagen kan
være, at eleverne på 3. år har mere fokus på mulighederne for videreuddannelse og dermed karaktergennemsnittet.
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De laveste scorer får eleverne efter reformen på indeksene for samarbejde, udenadslære og organisering af skolearbejdet. Der er sket mindre forskydninger her, således at hvor eleverne på 1.
år scorede lavest på viljen til at samarbejde, er det på 3. år viljen til at organisere arbejdet, der
har den laveste score.
Om udviklingen fra 1. til 3. år viser analysen et fald i gennemsnitsværdien for alle 15 indeks. Med
andre ord er de deltagende elever på 3. år, set i forhold til de samme elever på 1. år:




Mindre motiverede
Dårligere til at anvende kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen
Dårligere til at administrere deres ressourcer.

Den faldende motivation afspejles også i det kvalitative materiale. Eleverne giver generelt udtryk
for, at deres motivation for skolearbejdet falder. Forklaringerne, eleverne giver, er øget arbejdspres, og at gymnasiet ikke længere er nyt og spændende.
Den faldende motivation betyder ifølge eleverne selv, at deres aktivitetsniveau falder, især med
hensyn til lektielæsning. Stadig færre elever læser alle lektier og stadig færre elever læser koncentreret (tager noter, sørger for at have god tid, sørger for at sidde et sted, hvor de ikke bliver
forstyrret etc.).
Aktivitetsniveauet falder ifølge eleverne yderligere af, at "de nu har mere fod på det at gå i gymnasiet". Det betyder for eleverne, at de prioriterer mere på 3. år, end de gjorde på 1. År, og nu
kun læser lektier i udvalgte fag, eksempelvis dem de har sværest ved, eller de fag, hvor læreren
stiller store krav.
Lærerne supplerer dette med, at eleverne i løbet af gymnasietiden gennemgår en naturlig udvikling, hvor fritidsarbejde, fritidsaktiviteter og sociale relationer bliver stadig større konkurrenter til
skolen. Dermed er det naturligt, at motivationen for skolearbejdet falder og dermed også evnen/viljen til at administrere sine ressourcer godt.
Den faldende motivation kan dermed være en forklarende faktor i forhold til den "negative"2 udvikling i elevernes anvendelse af kognitive og metakognitive strategier i deres lektielæsning og i
deres evne/vilje til at administrere deres ressourcer. Dette skyldes, at MLSQ måler anvendelsen
af strategier i lektielæsningen og ikke eksempelvis kognitive og metakognitive kompetencer. Med
faldende motivation og deraf følgende faldende aktivitet vil eleverne i mindre grad anvende kognitive og metakognitive strategier i deres lektielæsning, fordi dette forudsætter motivation for at
arbejde i dybden med stoffet.
Det er dermed ikke muligt på baggrund af MLSQ-skemaet at konkludere, at eleverne ikke har
udviklet kognitive eller metakognitive kompetencer. De kan godt have udviklet disse kompetencer, men anvender dem i mindre grad i lektielæsningen, grundet faldende motivation og aktivitetsniveau generelt. Det kvalitative materiale viser da også, at eleverne generelt er blevet mere
selvstændige og bedre til at prioritere deres tid – herunder at prioritere nogle lektier fra og fokusere på det vigtigste. De fleste har ligeledes en klar fornemmelse af, hvad der kræves af dem på
3. år i forhold til 1. år, og mange er også i stand til at honorere disse krav (herunder at perspektivere og argumentere).
Der er kun en marginal udvikling i forhold til, hvilke undervisningsmetoder og opgavetyper eleverne lærer af. Projektarbejde og dernæst tavleundervisning er elevernes foretrukne arbejdsform, når de skal lære. Gruppearbejde er den mindst foretrukne arbejdsform. I forhold til udviklingen fra 1. år til 3. år er det mest markant, at andelen af elever, der lærer meget af en arbejdsform, er faldet for alle arbejdsmetoder bortset fra individuel opgaveløsning. Dette kan ligeledes
forklares med den faldende motivation.

2

Begreberne ”negativ” og ”positiv” refererer i indeværende rapport alene til en numerisk udvikling og forholder sig således ikke til, om udviklin-

gen er god eller dårlig ud fra en given norm.
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Eleverne har på både 1. år og 3. år meget forskellige definitioner af den gode lærer og den gode
undervisning. Udviklingen hos den enkelte elev, i forhold til hvordan de definerer den gode lærer
og god undervisning, har generelt været begrænset og langt fra entydig. For enkelte elever på 3.
år er beskrivelsen af den gode lærer dog udvidet og inkluderer nu lærernes evne til at perspektivere. Dette viser, at eleverne på 3. år er bevidste om, at der nu stilles krav om perspektivering.
Den generelle udvikling dækker over, at forskelle i udviklingen bl.a. påvirkes af køn, gennemsnitskarakter fra folkeskolen, uddannelsestype og ikke mindst elevernes scorer på indeksene på
1. år.
•

Drengene har generelt en "negativ" udvikling på flere indeks end pigerne. Forskellen mellem drengenes og pigernes udvikling er dog kun signifikant på indekset for ”at gøre sig
umage”.

•

Elever med høj gennemsnitskarakter fra folkeskolens afgangsprøve har en "positiv" udvikling på nogle af de centrale variable som kritisk tænkning, motivation båret frem af
opgavens egenværdi og viljen til at gøre sig umage.

•

Elever med lav gennemsnitskarakter fra folkeskolen bliver bedre til at organisere skolearbejdet og til at lære udenad.

•

Stx, hhx og htx oplever generelt "negative" og "positive" udviklinger på forskellige indeks. Stx-eleverne oplever en signifikant større "negativ" udvikling end hhx-eleverne på
indekset for elaborering.



På alle indeks nærmer eleverne sig hinanden i løbet af gymnasietiden og denne udvikling
er signifikant:
o

Elever med lav motivation bliver mere motiverede, mens de højtmotiverede elever bliver mindre motiverede.

o

Elever med begrænset vilje til at anvende kognitive og metakognitive strategier i
lektielæsningen bliver mere villige til at anvende disse strategier, hvor det modsatte er tilfældet for elever, der på 1. år var villige til dette.

o

Elever med begrænset evne til at administrere deres ressourcer på 1. år bliver
bedre til at administrere deres ressourcer på 3. år, hvor det modsatte er tilfældet
for elever, der på 1. år var gode til at administrere deres ressourcer.

Elever, der er frafaldet gymnasiet, er kendetegnet ved, at de har ekstern målsætning som en
vigtigere motivationsfaktor, at de er mindre villige til at gøre sig umage, at de har en lidt lavere
selvtillid i skolearbejdet samt lidt lavere vilje til at styre deres tidsforbrug og til at organisere deres studiemiljø.

1.3

Elevernes tilgang til læring før og efter reformen
Forud for sammenligningen i elevernes tilgang til læring før og efter reformen blev der gennemført en analyse af de to grupper, der har besvaret spørgeskemaet. Analysen viste, at der ikke er
signifikante forskelle på grupperne med hensyn til alder eller køn, hvorfor disse ikke kan tænkes
at påvirke resultatet. Det antages dermed, at der i analysen sammenlignes mellem to næsten
identiske grupper, hvor den ene dog gik på 3. år før gymnasiereformens implementering, mens
den anden gruppe var den anden 3. års årgang efter reformens implementering.
Det er de samme fem indeks, som eleverne på 3. år før og efter reformen scorer højest på. Således motiveres eleverne både før og efter reformen særligt af opgavens egenværdi, eksterne målsætninger og indre målsætninger. Desuden har eleverne både før og efter reformen generelt en
tro på, at deres læringsbestræbelser vil resultere i gode resultater, og så er de gode til at søge
hjælp. Laveste scorer såvel før og efter reformen er på indeksene for organisering af skolearbejdet, samarbejde og udenadslære.

EVALUERING AF LÆRING OG LÆRINGSPOTENTIALE PÅ STX, HHX OG HTX EFTER GYMNASIEREFORMEN

9

DELPROJEKT 3

Når der analyseres på forskelle i gennemsnitsværdierne for de 15 indeks, viser det sig, at 3. års
eleverne efter reformen har højere gennemsnitsværdier på alle 15 indeks. Forskellene er dog generelt små med stigningen i gennemsnitsværdien på de enkelte indeks i intervallet 0,02-0,31 enheder. Det betyder, at 3. års eleverne efter reformen set i forhold til 3. års eleverne før reformen
er:




Mere motiverede
Bedre til at anvende kognitive og metakognitive strategier i deres lektielæsning
Bedre til at administrere deres ressourcer.

På fire indeks i MLSQ-skemaet er der signifikante forskelle mellem 3. års eleverne før og efter reformen. Dermed kan det konkluderes, at 3. års eleverne efter reformen set i forhold til 3. års
eleverne før reformen:
•
•
•
•

I højere grad motiveres af opgavens egenværdi
Er bedre til at anvende strategier for organisering af deres tid og studiemiljø
Er bedre til at ”gøre sig umage”
Er bedre til at søge hjælp.

At eleverne efter reformen er mere motiverede end før reformen er noget overraskende, da flere
lærere har givet udtryk for, at reformen har givet meget "støj" i undervisningen. Eleverne selv
har ligeledes givet udtryk for, at reformen har givet en del usikkerhed i undervisningen, og i nogle tilfælde har de kunnet mærke, at lærerne har været frustrerede/stressede. Alligevel er eleverne altså mere motiverede efter reformen end før reformen. De gennemførte interview med eleverne indikerer, at forklaringen bl.a. skal findes i det øgede fokus på større projekter med mulighed for at gå i dybden med konkrete emner, samt i hele organiseringen omkring studieretninger.
Store og små projekter, hvor et eller flere fag relateres til problemstillinger i hverdagen, er for
mange elever den absolut mest interessante undervisnings- og opgavemetode. Derudover giver
mange elever på 3. år udtryk for, at gymnasiet er blevet meget mere interessant, nu hvor de kun
har studieretningsfagene. Reformen synes dermed i et vist omfang at have haft succes med at
bidrage til at motivere, engagere og aktivere eleverne og dermed styrke deres udbytte ved at lade uddannelserne tage udgangspunkt i de unges forudsætninger og interesser. At signifikant flere
elever motiveres af opgavens egenværdi efter reformen, kan således ses som et udtryk herfor.
Analysen viser ligeledes, at reformen har bidraget til at styrke uddannelsernes studieforberedende funktion i form af at udvikle elevernes evne til at administrere deres tid og ressourcer (evnen
til at anvende strategier for organisering af tid og læringsmiljø, til at ”gøre sig umage” og til at
søge hjælp). Eleverne og en stor del af lærerne giver da også i de gennemførte interview udtryk
for, at netop øget fokus på administration af ressourcer er en af de ting, reformen har bevirket.
Lærerne og en del af eleverne mener på den anden side, at reformen svækker det faglige element i uddannelsernes studieforberedende funktion. Årsagen hertil er ifølge lærere og elever, at
den tid, der anvendes på AT-forløb, studieområder, studieretningsprojekter m.m., ikke giver den
samme værdi til det fag-faglige, som det ”koster” enkeltfagene at afgive timer til udviklingen af
studiekompetencer og tværfaglighed. Det har ikke været inden for rammerne af indeværende
evaluering at undersøge gymnasiereformens effekter på elevernes fag-faglige kompetencer,
hvorfor det ikke er muligt at be- eller afkræfte denne tese.3
Endelig viser data, at eleverne efter reformen generelt set er blevet bedre til at anvende kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen. Dog er der her ingen enkeltindeks, hvor udviklingen er signifikant. Dermed er det ikke på baggrund af analysen muligt at konkludere, at gymnasiereformens krav om øget samspil mellem fagene har resulteret i, at eleverne er blevet bedre
til at kombinere flere fag. Dette er noget overraskende, da tværfaglighed er et centralt element i
reformen.

3

For en evaluering af udviklingen i det faglige niveau for forskellige faggrupper, se EVA's rapporter:

http://eva.dk/projekter/2008/fagomraadeevalueringer-i-gymnasiale-uddannelser-2008
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Datamaterialet angiver flere årsager til dette resultat. Først og fremmest skal MLSQ-skemaet tolkes med forbehold, da skemaet måler, i hvilket omfang eleverne anvender metakognitive og
kognitive strategier i lektielæsningen, men ikke måler elevernes kognitive og metakognitive
kompetencer – som eksempelvis en bevidsthed om forskellige tolkningsprocesser og evnen til at
tænke kritisk. Det er derfor muligt, at eleverne efter reformen har forbedret deres kognitive og
metakognitive kompetencer, men blot ikke systematisk anvender strategier herfor i deres lektielæsning på 3. år.
En anden forklaring kan være, at mange af de nye elementer i reformen er blevet implementeret
relativt isoleret fra den almindelige fag-faglige undervisning, som det allerede er blevet påpeget.
At eleverne efter reformen ikke er blevet bedre til at anvende kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen, kan derfor også være et udtryk for, at de har svaret med udgangspunkt i,
hvordan de arbejder i og forbereder sig til den ”almindelige undervisning”, frem for hvordan de
arbejder i og forbereder sig til særlige forløb som AT, SO og SRP.
Hvor meget af udviklingen, der kan tilskrives reformen, bliver dog ekstra svært at gennemskue,
når data brydes ned på institutionstyper. Forventningen var, at der især ville ske en udvikling for
stx-elever, hvor reformen har været mest gennemgribende. I stedet synes det at være blandt
hhx-eleverne, at der er den mest entydige forskel mellem 3. års elever før og efter reformen. På
hhx er der således en "positiv" udvikling på alle indeks og især på indekset for ”at gøre sig umage” og at motiveres af såvel eksterne målsætninger som opgavens egenværdi.
Stx og htx derimod oplever såvel "positive" som "negative" forskelle på 3. års eleverne før og efter reformen, dog ikke på de samme indeks. Forskellene er små, og generelt indeholder data ikke
forklaringer på disse forskelle, ud over at reformen på stx har skabt en usikkerhed, som kan forklare den negative indvirkning på stx-elevernes følelse af kontrol over egen læringssituation og
på deres tendens til eksamensangst.
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2.

INDLEDNING
Nærværende rapport udgør tredje og sidste delrapport i evalueringen af læring og læringspotentiale for stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapporten omhandler udviklingen i motivation,
læringsadfærd og læringsstrategier blandt eleverne samt læringsopfattelser og undervisningsstrategier blandt lærerne i 54 klasser på 9 gymnasieskoler fordelt på hhx, htx og stx.
Evalueringen er gennemført for Undervisningsministeriet af Rambøll Management Consulting med
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole som underleverandør.
Det overordnede formål med evalueringen var at skabe viden om gymnasiereformens virkninger i
forhold til udvikling af elevernes studie- og læringsadfærd. Dette er blevet undersøgt gennem
evalueringens tre delprojekter, der løb fra 2006 til 2009. Delprojekt 1 gennemførtes i foråret/sommeren 2007, delprojekt 2 gennemførtes i foråret/sommeren 2008 og delprojekt 3 i foråret/sommeren 2009. Nærværende rapport præsenterer de tværgående erfaringer fra alle tre
delprojekter.

2.1

2.2

Baggrund
I 2004 blev der vedtaget en reform af gymnasieuddannelserne, den såkaldte gymnasiereform.
Gymnasiereformen trådte i kraft med virkning fra og med skoleåret 2005/06. Ifølge aftalen af 28.
maj 2003 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om reform
af de gymnasiale uddannelser, har gymnasiereformen tre formål4:
•

At styrke uddannelsernes studieforberedende funktion ved at der lægges større vægt på
fagligheden i uddannelserne og på studenternes reelle studiekompetence, dvs. på deres
muligheder for at gennemføre en videregående uddannelse.

•

At opdatere og udbygge uddannelsernes almendannende funktion ved at stille krav om
øget samspil mellem fagene samt at give naturvidenskabelige dimensioner en mere markant plads i det almene gymnasium og i hf.

•

At bidrage til at motivere, engagere og aktivere de unge og dermed styrke deres faglige
udbytte ved at lade uddannelserne tage udgangspunkt i de unges forudsætninger og interesser samt ved at øge fleksibiliteten mellem de enkelte uddannelser.

Gymnasiereformen og læring
I gymnasiereformens formålsparagraffer for stx, hhx og htx ekspliciteres de krav, der stilles til en
elev, som søger ind på en ungdomsuddannelse, nemlig at det skal være en person, der har interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion – og som sigter mod en videregående
uddannelse.
I selve gymnasieforløbet ligger der et krav til den enkelte elev om at udvikle en studie- og læringsadfærd (både ved selvstændigt arbejde og gennem samarbejde med andre), der går fra at
være i stand til at søge viden til gennem fordybelse, perspektivering og abstraktion at opnå faglig
indsigt og studiekompetence. Sideløbende hermed ligger opnåelse af almendannelse som et krav
i uddannelsen på lige fod med opnåelse af viden og kompetence.
Den faglige indsigt kan man opfatte som den dimension, der omfatter elevens personlige tilegnelse og forståelse, idet indsigt er hævet over reproduceret viden.
Hvad angår læringsdimensionen, kan formålsparagraffen læses således, at tredelingen viden –
indsigt – studiekompetence indeholder en iboende progression, således at ét element i cirklen til
stadighed leder til nye niveauer gennem uddannelsen.
4

http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF03/030528_gymaftale.ashx
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Uden om denne cirkel ligger dannelsesdimensionen, idet bevægelsen fra viden gennem indsigt til
studiekompetence også kan indebære en stadig mere kvalificeret evne til at træde et skridt tilbage og se på sig selv som lærende og handlende individ.
Figur 3: Elementerne i studie- og læringsadfærd

Almen dannelse og
handlekompetence

1 Viden
Studiekompetence

5
Selvindsigt
og
refleksivitet

2 Indsigt

Personlig tilegnelse 4

3 Forståelse
Kilde: RMC og DPU

Læst således vil hvert nyt vidensniveau lede til nye indsigter, der igen kvalificerer studiekompetencen, samtidig med at studiekompetencen tydeliggør, at der er brug for udbygget viden osv.
Nærværende evaluering sætter fokus på, hvilke virkninger gymnasiereformen har på elevernes
lærings- og studieadfærd. Hovedspørgsmålet er, om reformen giver eleverne optimale vilkår for
læring, så de tilegner sig viden, redskaber og kompetencer både inden for de enkelte fag og på
tværs af fag, som det har været intentionen med reformen. Der vil være fokus på tilegnelsen af
studieforberedende kompetencer og muligheden for at anvende disse til at øge de faglige kompetencer.
Formålet med undersøgelsen er dermed at belyse, om den forventede progression sker hos de
elever, der indgår i undersøgelsen. Det vurderes dermed, om 3. årseleverne har samme tilgang
til det at lære og tilegne sig viden, som de havde på 1. og 2. år, og ikke mindst om eleverne fra
før reformen har samme tilgang til det at lære og tilegne sig viden, som eleverne efter reformen.
Dette er illustreret i figuren nedenfor:
Figur 4: Undersøgelsens delprojekter som grundlag for den tværgående analyse

1. årgang
(hhx, htx og stx)
Delprojekt 1 2007

2. årgang
(hhx, htx og stx)

Efter reformen

Delprojekt 2 2008

Før reformen
Efter reformen

Delprojekt 3 2009

2.3

Metode
I alt ni gymnasieskoler deltager i projektet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5

3. årgang
(hhx, htx og stx)

Rysensteen Gymnasium, stx
Christianshavns Gymnasium, stx
Hasseris Gymnasium, stx
Midtfyns Gymnasium, stx
Nakskov Gymnasium og HF, stx5
EUC Nord, Hjørring, hhx

Nakskov Gymnasium og HF har deltaget i 1. og 3. delprojekt.
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7. Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole, hhx
8. EUC Vest, Esbjerg, htx
9. Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød Tekniske Gymnasium, htx.
Fra hvert gymnasium blev der i 2007 udvalgt tre 3. års klasser og tre 1. års klasser til deltagelse
i undersøgelsen. De tre 1. års klasser har deltaget i såvel 2007, 2008 og 2009, mens 3. års klasserne alene deltog i 2007.
På de ni gymnasieskoler er der som baggrund for denne rapport gennemført følgende dataindsamlingsaktiviteter:
 Spørgeskemaundersøgelser i 2007 blandt elever og lærere i de udvalgte 3. års og 1. års
klasser.
 Spørgeskemaundersøgelser blandt elever og lærere i de 1. års klasser, der deltog i 2007,
er gentaget i 2009, hvor eleverne gik på 3. år.
 Personlige interview med fire elever og tre lærere i hver af de 1. års klasser, der deltog i
2007. Interviewene blev gentaget i 2008 og 2009 med de samme elever og lærere.6
 Gennemgang af danske stile fra 1. år og 3. år for de elever, der er blevet interviewet.
På enkelte skoler har det ikke været muligt at træffe alle lærere og elever på den dag, hvor skolebesøget blev gennemført. Der er i disse tilfælde fulgt op med telefoninterview eller nye besøg
for at samle de sidste interview ind.
Til interviewene i 2009 bad Rambøll eleverne om at medbringe én dansk stil fra 1. år og én dansk
stil fra 3. år inklusive lærerkommentarer. Ikke alle elever medbragte de danske stile, da de skulle
interviewes. Havde eleverne ikke medbragt stilene, tog Rambøll Management Consulting kontakt
til skolerne eller direkte til eleverne med en anmodning om at sende opgaverne. Disse opfordringer er kun sjældent blevet fulgt, og det har derfor ikke været muligt at gennemgå opgaver for alle de interviewede elever.
Undersøgelsen bygger således på følgende datakilder:








Spørgeskemaundersøgelse blandt 450 3.g elever i 2007, svarende til 62 % af eleverne i
de udvalgte klasser.
Spørgeskemaundersøgelse blandt 328 1. års elever i 2007 og 3. års elever i 2009, svarende til 47 % af eleverne i de udvalgte klasser. I 2007 blev der udsendt spørgeskemaer
til 700 elever, hvoraf 528 svarede. Spørgeskemaerne i 2009 blev kun sendt til de 528
elever, der svarede i 2009. 57 % (328 elever) deltog igen i 2009, mens 13 % havde fravalgt gymnasiet i den mellemliggende periode.
Spørgeskemaundersøgelse blandt 45 lærere i 2007 og 2009, svarende til 17 % af lærerne
i de udvalgte klasser. I 2007 blev der udsendt spørgeskemaer til 258 lærere, hvoraf 106
svarede (41 %). Spørgeskemaet i 2009 blev sendt til de 106 lærere, der svarede i 2007.
42 % (45 lærere) deltog igen i 2009, mens 16 % i den mellemliggende periode var stoppet som lærere på de deltagende skoler.
Interview med 27 lærere og 36 elever gennemført i 2007, 2008 og 2009.
Gennemgang af 15 elevers danske stile inkl. lærerkommentarer fra 1. og 3. år.

Figuren nedenfor giver et overblik over de tre primære analyseområder, og hvilke datakilder der
anvendes til belysning af hvert område.

6

I 2008 suppleredes interviewrækken med en ekstra elev i hver klasse. I 2007 blev der således interviewet tre elever i hver klasse. I enkelte til-

fælde er elever eller lærer stoppet. Skete dette inden 2008-undersøgelsen blev igangsat, er eleven blevet erstattet af en anden elev i interviewrækkerne i 2008 og 2009. Efter 2008 er tre lærere og én elev stoppet, og disse blev ikke erstattet i interviewene i 2009.
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Figur 5:: Overblik over analyseområder og datakilder til belysning af disse

Analyseområde

Direkte belyst i:

Udviklingen i lærernes tilgang til
undervisning



Spørgeskemaundersøgelse
blandt lærere i 2007 og i
2009



Interview med lærere i 2007,
2008 og 2009

Udviklingen i elevernes studieadfærd efter reformen
fra 1. år til 3. år



Spørgeskemaundersøgelse
blandt 1. års elever i 2007 og
3. års elever 2009



Interview med elever i 2007,
2008 og 2009

Udviklingen på 3.
års elevernes studie- og læringsadfærd før og efter
reformen



Spørgeskemaundersøgelse
blandt 3. års elever i 2007 og
3. års elever i 2009

Indirekte belyst i:


Interview med elever i 2007, 2008
og 2009



Spørgeskemaundersøgelse blandt
elever i 2007 og 2009



Gennemgang af lærerkomment
lærerkommentarer til elevernes
evernes skriftlige produkprodu
ter



Interview med lærere i 2007,
2008 og 2009



Gennemgang af eksempler på eleel
vernes skriftlige produkter (dansk
stil fra 1. år og fra 3. år)



Interview med lærere i 2007,
2008 og 2009

De kvantitative data anvendes til at undersøge, hvorvidt der er sket en udvikling. Resultaterne af
de kvantitative data suppleres med de kvalitative data (interview med lærere og elever, samt
gennemgang af elevernes skriftlige produkter), som anvendes til at be- eller afkræfte tendenser,
til forklaringer på tendenser og som eksemplificeringer.
Analysen er således gennemført med udgangspunkt i en datatriangulering, hvor alle emner så
vidt muligt belyses af tre forskellige datakilder. Konkret tager analyserne
analyserne ofte udgangspunkt i
spørgeskemadata som søges bebe eller afkræftet gennem kvalitative datakilder og/eller spørgespørg
skemadata fra en anden gruppe respondenter. I tilfælde hvor alle datakilder bekræfter et billede,
som desuden kan forklares logisk, konkluderes der med stor metodisk sikkerhed. I tilfælde hvor
flere datakilder modsiger hinanden, præciseres dette i rapporten. Hvor det er muligt
muligt, vil evaluator i disse tilfælde præsentere en forklaring på modsætningerne i datakilderne og dermed angive
angive,
hvilken datakilde evaluator tillægger størst betydning. I disse tilfælde konkluderes der med mi
mindre metodisk sikkerhed. Dette er illustreret nedenfor:
Figur 6:: Illustration af metodetrianguleringen

I enkelte tilfælde har det ikke
ke været muligt gennem det kvalitative materiale at be
be- eller afkræfte
tendenser fra det kvantitative materiale. Hvor dette er tilfældet, er det kort nævnt i analysen,
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hvor det ligeledes præciseres, at alle citater og referencer til det kvalitative materiale skal ses
som eksempler og ikke som tendenser. Alle citater i rapporten er eksempler, enten på en generel
tendens i det kvalitative materiale, eller som et eksempel på et billede der tegner sig i det kvantitative materiale. Eksemplerne er udvalgt ud fra, hvilke der bedst illustrerer pointen i analysen,
eller alternativt som det bedste eksempel på, at billedet fra analysen ikke kan genfindes blandt
alle respondenter.

2.4

Rapportens struktur
Kapitel 2 indeholder en kort opsummering af rapportens hovedresultater.
I kapitel 3 præsenteres udviklingen i lærernes tilgang til undervisning.
Kapitel 4 indeholder en analyse af udviklingen i læringstilgange fra 1. år til 3. år blandt de deltagende elever.
Endelig i kapitel 5 analyseres det, om der er forskelle mellem læringsstrategier blandt de deltagende 3. års elever før reformen og de deltagende 3. års elever efter reformen.
Bilag A indeholder de spørgeskemaer, der blev udsendt til elever og lærere.
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UDVIKLINGEN I LÆRERNES TILGANG TIL UNDERVISNING
Indeværende kapitel tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 45 lærere, der
deltog i både 2007 og 2009. Spørgeskemaet er dels bygget op omkring Trigwell og Prossers indeks om Approaches to Teaching Inventory (ATI) og dels generelle spørgsmål om undervisningsmetoder. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen suppleres af de gennemførte interview med lærere og elever på de ni deltagende gymnasieskoler.
ATI bygger på en række spørgsmål om lærernes tilgang til undervisningen. De enkelte spørgsmål
summeres til et nøje tilrettelagt indeks, på baggrund af hvilket det er muligt at give lærerne en
”score”, der indikerer, i hvilket omfang de har en given tilgang til undervisning. Der opereres i
ATI-skemaet med to forskellige tilgange til undervisning:
•

En læringsorienteret tilgang til undervisning, som er karakteriseret ved, at lærerne underviser med udgangspunkt i en antagelse om, at eleverne gennem deres videntilegnelse konstruerer deres egen viden, og at lærerens opgave er at involvere eleverne og udfordre deres ideer gennem spørgsmål, diskussioner og oplæg. En lærer med en læringsorienteret tilgang til
undervisningen vil eksempelvis ofte søge at udfordre eleverne, så de kan udvide og tage kritisk stilling til den opfattelse, de har af emnerne. Elevernes præstationer på klassen og i opgaver vil blive bedømt, baseret på deres evne til kritisk at forholde sig til den viden, de tilegner sig.

•

En formidlingsorienteret tilgang til undervisning, som er karakteriseret ved, at lærerne underviser med udgangspunkt i at ville overføre viden til eleverne. Lærere med denne tilgang
arbejder ud fra en antagelse om, at den viden, der skal gives til eleverne, er kompleks, hvorfor der stilles store krav til undervisningens organisering og lærerens evner til at præsentere
stoffet. En lærer med en formidlingsorienteret tilgang til undervisningen tilrettelægger sin
undervisning, så eleverne præsenteres for den viden, som de har behov for at kende til. Undervisningen bygges op omkring tavlen, hvor ny viden præsenteres, og opgaver og lignende,
hvor elevernes forståelse af stoffet testes. Elevernes præstationer ved tavlen og i opgaver vil
blive bedømt baseret på deres tilegnelse af stoffet, dvs. hvor meget de ved og har forstået.

Bagved disse to tilgange ligger to forskellige vidensopfattelser. I en læringsorienteret tilgang opfattes viden som bundet til den kontekst, hvori den opstår, og i en formidlingsorienteret tilgang
opfattes viden som objektivt sand og overførbar.
De to tilgange består hver især af to dimensioner, hvoraf den ene er lærerens intention (mål)
med undervisningen, og den anden er lærerens strategi (middel) for at forfølge den intention,
vedkommende måtte have for undervisningen.
I spørgeskemaundersøgelsen i 2007 registrerede DPU og Rambøll Management Consulting det
fag, som lærerne tog udgangspunkt i, da de besvarede skemaet. I 2009 blev de bedt om at tage
udgangspunkt i samme fag. Dette med henblik på at reducere risikoen for, at eventuelt forskellige tilgange til forskellige fag, fik betydning for besvarelserne. Der er dermed tale om, at de
samme spørgsmål bliver besvaret af de samme lærere omhandlende de samme fag, men med tre
års mellemrum. Desværre har kun 45 lærere deltaget begge år, hvilket betyder, at dette kapitels
analyser skal tages med forbehold.
Inden analysen af eventuelle ændringer i lærernes tilgang til læring påbegyndes, er det relevant
kort at præcisere rammerne for lærernes undervisning igennem en præsentation af de ni deltagende skolers organisering. I forbindelse hermed vil det ligeledes blive undersøgt, hvorvidt disse
rammer har ændret sig siden 2007.
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3.1

Skolernes organisering
Det er et generelt billede på tværs af alle caseskoler, at organiseringen af studieretningsforløbene
ikke har ændret sig mærkbart i løbet af de tre år, undersøgelsen er pågået. Team dannes af ledelsen, som udgangspunkt i tilknytning til en klasse og under hensyntagen til studieretningsfagene og/eller med henblik på at have forskellige fakulteter/faggrupper repræsenteret. Mange andre
elementer spiller dog ind på teamdannelsen:
•
•
•

Logistik: Det der er realistisk muligt, når timer, fag, andre team etc. tages i betragtning
Hovedfag: Det er ikke nødvendigvis kun studieretningsfaglærerne, der sidder i teamet.
Det kan også blot være en lærer fra et af klassens større fag, selv om dette ikke er et
studieretningsfag
Kontinuitet: Enkelte skoler prioriterer, at de samme lærere følger klassen, selv om disse
lærere på 2. eller 3. år ikke længere har klassen i et hovedfag (eksempelvis en matematiklærer, der bliver i teamet, nu som klassens gymnastiklærer).

På en enkelt skole er teamene anderledes organiseret, da teamet er tilknyttet en årgang og ikke
enkelte klasser. På denne skole sidder der op til 10 lærere eller mere i et team. Fordelen er ifølge
lærerne på denne skole, at hver lærer er medlem af ét team frem for flere, og at langt flere lærere er med til at træffe beslutninger i relation til de enkelte klasser. Ulempen er derimod, at en del
af teammødet omhandler klasser, som ikke er relevante for den enkelte lærer.
Stadig flere skoler vælger dog mindre team, især for elever på 2. og 3. år. I 2007 var der på næsten alle skoler tre lærere pr. team, men i 2009 begynder to lærere i hvert team at være mere
almindeligt. Årsagen er angiveligt arbejdsbelastningen i forbindelse med teammøder, samt at der
er mindre behov for store team, efterhånden som reformen er indarbejdet. Der er skabt skabeloner, ideer m.m. som kan genbruges.
I forhold til organiseringen af almen studieforberedelse (AT), almen sprogforståelse (AP), studieordningen (SO) og studieretningsprojektet (SRP) er der lidt større forskel på skolerne. Blandt de
ni deltagende skoler kan der identificeres tre forskellige overordnede tilgange til organiseringen
af AT-forløb, AP-forløb og studieområder. På nogle af skolerne tilrettelægges disse forløb af
teamlærerne i samarbejde med de lærere og fag, der er interesserede og/eller relevante for emnet. På andre skoler er forløbene lagt i relativt faste rammer, og alle ved, hvilke emner der gennemgås hvornår og af hvem. De sidste skolers organisering lægger sig et sted herimellem. Data
peger dog på en udvikling i retning af, at der er stadig flere skoler, der sætter mere faste rammer for AT-, AS- og studieforløbenes afvikling.
Denne forskel i organiseringen afspejler sig ikke umiddelbart i lærernes holdninger til reformen.
Lærerne har generelt meget forskellige tilgange til de tværfaglige forløb. Der er lærere, der synes, at det er spændende at arbejde med deres nye rolle som vejledere og metodikere frem for
at være formidlere af et fag. En beskriver det som en god mulighed for at møde eleverne på et
andet niveau, især når eleverne stiller spørgsmål ud over lærerens eget fagområde, og dermed
starter en dialog på lige vilkår. Andre er dybt kritiske over for AT-forløbene og studieområderne,
som de oplever som en trussel mod deres eget fag og mod deres mulighed for at sikre eleverne
en dyb faglig udvikling.
Forskellene i lærernes holdninger til reformen synes større internt på de enkelte skoler end mellem skolerne. På de medvirkende skoler har evaluator således mødt lærere, der er kritiske over
for ideen bag reformen og lærere, der er fortalere for reformen. Enkelte lærere gav udtryk for, at
reformen ikke ændrer noget. På alle skoler har såvel elever som lærere desuden givet udtryk for,
at skolen har lærere, der er fortalere for, og lærere der er modstandere af tankerne bag reformen. De fleste kan dog blive enige om, at implementeringen ikke har været hensigtsmæssig.
Dermed synes holdninger til reformen ikke at være skolebestemte.
Elevernes holdninger til reformen, som de kan udledes af deres beskrivelser af AT, SO og tværfaglige forløb, er ligeledes forskellig. Eksempelvis beskrives nogle af de tværfaglige forløb som
eksemplariske: Begge lærere er til stede i klassen for at introducere emnet med udgangspunkt i
hver sit fag. Herefter arbejder eleverne med sparring og vejledning fra lærerne på et produkt,
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der skal repræsentere begge fag. I disse tilfælde giver eleverne udtryk for, at de lærer meget i
de tværfaglige forløb, og også at de lærer noget andet end i den almindelige undervisning.
Særligt på én af de deltagende stx-skoler er eleverne i løbet af gymnasietiden blevet mere bevidste om ideen bag AT-forløb og studieretningsprojekterne samt forskellen mellem de to. Meldingen
fra eleverne på denne skole er, at studieretningsprojekterne er en god ting, mens de stadig ikke
helt forstår formålet med AT, selv om de nu har forstået, hvad der kræves af dem i AT. For en
del elever på de andre deltagende stx-skoler er det stadig uklart, hvad de skal lære i ATforløbene.
Der er også elever, der beskriver AT, SO eller studieretningsprojekterne som kaotiske. Citaterne
nedenfor er eksempler herpå.
En elev udtaler om AT-forløbene, at ”lærerne ikke ved, hvad formålet er, når vi møder op mandag morgen”. En anden elev uddyber med: ”AT er for ustruktureret – det er bare et projekt for
projektets skyld. Lærerne ved ikke, hvad det går ud på.”
Begge beskrivelser af de forskellige forløb kan findes på alle de medvirkende skoler, og ofte kan
den samme elev præsentere eksempler på såvel gode som dårlige forløb. Tendensen er, at de
gode forløb er de forløb, hvor fagene repræsenterer samme fakultet. Her kan eleven se sammenhængen og dermed formålet med kombinationen. I fagkombinationer på tværs af fakulteter stilles der store krav til såvel lærere som elever, og det går oftere galt.
I 2009 er der færre elever end i 2007, der mener, at der er flest dårlige forløb. Mange elever giver direkte udtryk for, at det er blevet bedre, og at lærerne ”har fået mere styr på det nu”.
Kort opsummeret viser evalueringen, at skolernes organisering omkring teams og studieretninger
i store træk er ens. Siden 2007 er der en tendens til stadig mindre teams, således at hvor der før
var tre lærere i hvert team, er der i 2009 kun to på 2. og 3. år. Der er lidt større forskel på,
hvordan skolerne organiserer AT-, AS- og SO-forløbene. Organiseringen kan enten være lagt i
meget faste rammer, være lagt ud til de enkelte teams eller befinde sig et sted herimellem. Tendensen er, at flere skoler opstiller rammer i 2009 end i 2007. Skolernes organisering afspejler sig
hverken i lærernes eller elevernes holdninger til og/eller beskrivelser af AT-, AS- og SO-forløbene
og reformen generelt. Holdninger og beskrivelser er forskellige – også internt på de enkelte skoler.

3.2

Lærernes tilgang til undervisningen
Afsnittet er bygget op i tre dele. Indledningsvis belyses lærernes tilgang til undervisningen ved
brug af ATI-skemaet og det analyseres, om tilgangen har ændret sig fra 2007-2009. Dernæst belyses det, i hvilket omfang lærerne og eleverne angiver, at der er sket ændringer i, hvilke metoder der anvendes i undervisningen. I dette afsnit tages der udgangspunkt i eleverne efter reformen. Endelig belyses det, i hvilket omfang lærerne har ændret undervisningsmetoder som følge
af reformen. Her tages der udgangspunkt i en sammenligning af, hvordan 3. års eleverne før og
efter reformen beskriver undervisningen.

3.2.1 Lærernes tilgang til læring

Figuren nedenfor viser en oversigt over gennemsnitsscoren for lærerne på de ni deltagende skoler på indekset for læringsorienteret og formidlingsorienteret tilgang til undervisningen (ATIskemaet).
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Figur 7:: Lærernes gennemsnitsscore på indekset for formidlingsorienteret og læringsorienteret tilgang
til undervisningen fordelt
elt på de ni medvirkende skoler

Note: n=45

Lærerne på Erhvervsskolen Nordsjælland og Midtfyns Gymnasium skiller sig ud ved at være lige
formidlingsorienterede og læringsorienterede. På de resterende skoler
skoler er det tendensen, at læl
rerne er mere læringsorienterede end de er formidlingsorienterede. Der er ikke signifikant forskel
mellem de enkelte deltagende skoler
s
eller mellem skoletyper på nogen af indeksene for lærernes
tilgang til undervisning.
Datamaterialet
ialet giver ikke mulighed for at teste, hvad der har betydning for lærernes tilgang til
undervisningen, men undersøgelsen fra 2007, hvor flere lærere deltog, pegede på, at forklarinforklari
gen skal findes i fagtraditioner mere end i skoleorganisering og skolekultur.
Med hensyn til om der er sket en udvikling i lærernes tilgang til undervisningen fra 2007
2007-2009,
kan dette ses af tabellen nedenfor. Tabellen viser udviklingen i lærernes intention med og strat
strategi for undervisningen i perioden 2007 – 2009 inden for den læringsorienterede og den formi
formidlingsorienterede tilgang.
Tabel 1:: Udviklingen i lærernes intention om og strategi for undervisningen i perioden 2007 – 2009 inden for den læringsorienterede og den formidlingsorienterede tilgang

2007

2009

2007

2009

Intention

Intention

Difference

Strategi

Strategi

Difference

Gennemsnit for den læringsorienterede tilgang

3,82

3,80

-0,02

3,58

3,48

-0,10

Gennemsnit for den formidlingsorienterede tilgang

3,14

3,02

-0,12

3,04

3,01

-0,03

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i de deltagende klasser. n=45.

Som det fremgår af tabellen, er der fra 2007 til 2009 sket en svag "negativ"7 udvikling i forhold til
lærernes intentioner om og strategier for en undervisning præget af såvel den læringsorienterede
som den formidlingsorienterede tilgang til læring. Den "negative" udvikling er af samme størrelse
for begge tilgange, men i relation til
til den læringsorienterede tilgang er det særligt strategierne for
undervisningen, der bærer den "negative" udvikling (intentionerne er næsten de samme), hvo
hvor-

7

Begreberne ”negativ” og ”positiv” refererer i indeværende rapport alene til en numerisk udvikling og forholder sig således ikke
ik
til, om udviklin-

gen er god eller dårlig ud fra en given norm.

20

DELPROJEKT 3

imod den "negative" udvikling for den formidlingsorienterede tilgang især bæres frem af intentionerne, men uden at strategierne har ændret sig mærkbart.
De kvalitative data peger ligeledes på, at hvis der har været en udvikling, så har den været begrænset. Eksempelvis har lærernes definition af den gode/dygtige elev ikke ændret sig i løbet af
de tre år. Definitionen bygger alle tre år på følgende tre elementer:
•
•
•

Disciplineret og velforberedt
Kritisk, nysgerrig, perspektiverende. Interesseret i at lære frem for blot at reproducere
viden
Socialt ”kit” i klassen og med til at skabe god stemning.

De små udviklingstendenser, som det kvalitative materiale peger på, kan ikke bekræfte resultaterne fra det kvantitative materiale. Det har således ikke været muligt i det kvalitative datamateriale at finde eksempler på, at lærerne er blevet mindre formidlingsorienterede eller mindre læringsorienterede. En enkelt lærer, der allerede i 2008 blev mere læringsorienteret, har derimod
fortsat denne udvikling. Ligeledes er der enkelte lærere, der er blevet mere formidlingsorienterede. At enkelte lærere er blevet mere formidlingsorienterede, ses i deres definition af den gode
lærer. Grundlæggende bygger definitionerne af den gode lærer på de samme elementer som i
2007 og 2008:
•
•
•
•
•

Fagligt dygtig/fagligt velfunderet
Klar til at lytte til eleverne/forstår eleverne og aldersgruppen
Engageret/glad for sit fag
Dygtig pædagog. Empatisk/tilpasser undervisningen til eleverne
Kan gøre eleverne nysgerrige; kan få det elevstyrede til at fungere.

Allerede i 2008 var det dog muligt at identificere en svag tendens til, at nogle lærere lagde mere
vægt på evnen til at planlægge og styre undervisningen samt til at formidle kriterier for bedømmelse til eleverne. Denne tendens, der i 2008 var mest tydelig på én af caseskolerne samt hos én
lærer på en anden skole, kan i 2009 identificeres hos endnu to lærere fra forskellige skoler. Lærerne peger selv på denne udvikling, som det fremgår af citaterne nedenfor.
”De ændringer, vi gennemførte lige efter reformen, har vist sig at være for omfattende, og eleverne har brug for og efterspørger flere rammer og mere styring for at få den nødvendige faglige
undervisning. Der er derfor kommet mere fokus på tavleundervisning.”
Den anden lærer påpegede:
”De er forvirrede og vil gerne have gammeldags tavleundervisning. Jeg oplever, at mange er blevet mere konservative og gerne vil have den gamle dame til at undervise på tavlen.”
Det kvantitative materiale indikerer dermed en svag tendens til en udvikling, som ikke kan genkendes i det kvalitative materiale. Fælles for begge datakilder er det, at hvis der er en udvikling,
så er den meget svag.
Går vi et skridt bag tallene, viser der sig nogle signifikante sammenhænge. Tabellen nedenfor viser udviklingen i lærernes tilgang til undervisning i perioden mellem 2007 og 2009 afhængig af,
hvordan de vægtede den henholdsvis læringsorienterede og den formidlingsorienterede tilgang i
2007-undersøgelsen8.

8

Til forskel fra de andre undersøgelser ses der udelukkede på det samlede indeks for både den læringsorienterede og den formidlingsorienterede

tilgang. En opdeling, hvor der inden for hver tilgang fokuseres på de to dimensioner – navnlig intention med og strategi for undervisningen – vil
være uhensigtsmæssig her, da der dermed vil være for få respondenter i hver gruppe.
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Tabel 2: Udviklingen i lærernes tilgang til undervisningen i perioden 2007 og 2009 afhængig af, hvordan
de vægtede den hhv. læringsorienterede og den formidlingsorienterede tilgang til undervisningen

Gennemsnit
2007

Gennemsnit
2009

Difference

Læringsorienteret tilgang
Lav (n=0)

-

-

-

Mellem (n=10)

3,25

3,35

0,1

Høj (n=23)

3,93

3,76

-0,17*

Formidlingsorienteret tilgang
Lav (n=5)

2,25

2,53

0,28

Mellem (n=29)

3,09

2,95

-0,14*

Høj (n=7)

3,75

3,59

-0,16

Note: Lav = score mellem 1 - 2,5, Mellem = score mellem 2,51 - 3,5 og Høj = score mellem 3,51 - 5. n = 45.
* betyder, at differencen er signifikant (p<0,05)
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i de deltagende klasser.

Som det ses af figuren, dækker den generelt "negative" udvikling over, er der er sket en udligning, således at de meget formidlingsorienterede lærere er blevet mindre formidlingsorienterede i
2009, mens det modsatte gør sig gældende for de lærere, der var lidt formidlingsorienterede i
2007. Den samme udvikling kan ses i forhold til den læringsorienterede tilgang, bortset fra at ingen lærere var lidt læringsorienterede i 2007. Forklaringen kan være, at lærerne umiddelbart efter reformen begyndte at fokusere særligt meget på én tilgang, fordi de mange ændringer i hverdagen gjorde det nødvendigt at fokusere. Efterhånden som reformen er faldet på plads, har lærerne igen rum til at kombinere tilgange, og der slækkes på det fokus, der var i 2007.
3.2.2 Undervisningsmetoder fra 2007-2009

Den begrænsede udvikling afspejles i udviklingen i, hvilke metoder lærerne anvender i undervisningen. Et overblik over udviklingen præsenteres i tabellen nedenfor.
Tabel 3: Ændringer i anvendelsen af forskellige undervisningsmetoder

Gennemsnit
2007

Gennemsnit
2009

Difference

Projektarbejde

12 %

9%

-3 %

Individuel opgaveløsning

13 %

11 %

-2 %

1%

1%

0%

4%

5%

1%

30 %

30 %

0%

Workshop
Forelæsninger
Tavleundervisning
Feltarbejde/undervisning
uden for skolens område

2%

2%

0%

It/virtuel

11 %

12 %

1%

Gruppearbejde

25 %

27 %

2%

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i de deltagende klasser. n=45.

Som tabellen viser, så anvender lærerne ifølge deres egne vurderinger mindre projektarbejde og
mindre individuel opgaveløsning i 2009, end de gjorde i 2007. Til gengæld anvender de mere
gruppearbejde. Forskellene er dog meget små. Eleverne har i spørgeskemaundersøgelsen samme
vurdering af, at der i mindre grad anvendes projektarbejde og individuel opgaveløsning i undervisningen. Derimod er de uenige i, at der anvendes mere gruppearbejde. Data er dermed ikke
entydige med hensyn til, om der anvendes mere gruppearbejde i 2009 end i 2007.
Disse ændringer og småjusteringer, som nogle af lærerne har gennemført siden 2. g, har eleverne ikke fået øje på. Eleverne giver således udtryk for, at undervisningen ikke har ændret sig
mærkbart og deres beskrivelse af den typiske undervisningstime er alle tre år baseret på følgende model:
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Først præsenteres dagens emne på klassen, herefter arbejder vi med emnet på forskellig vis. Det
kan enten være i form af opgaveløsning, gruppearbejde, diskussioner i klassen m.m. Nogle gange anvendes mere utraditionelle undervisningsformer som teater eller leg. Der sluttes altid med,
at læreren samler op på klassen.
Ud over mere tavleundervisning, mindre projektarbejde og mindre individuel opgaveløsning er
undervisningen i 2009 ifølge spørgeskemaundersøgelsen blandt lærerne også præget af mindre
tværfaglig undervisning – om end udviklingen igen er meget begrænset. Fra tabellen nedenfor
fremgår det, at 14 procent af den gennemførte undervisning i 2007 var tværfaglig. Det tal angives til gennemsnitligt 12 procent i 2009.
Tabel 4: Udviklingen i andel gennemført tværfaglig undervisning, samt udviklingen i holdningen til tværfaglig undervisning

Andel tværfaglig undervisning

Gennemsnit
2007

Gennemsnit
2009

Difference

14 %

12 %

-2%

Note: Andel tværfaglig undervisning er målt som procentdel af den samlede undervisning. I hvilken grad tværfaglig undervisning foretrækkes er målt vha. en likert-skala, der spænder fra 0 til 5. * n = 45

At der var mindre tværfaglig undervisning i 2007, end der er i 2009, er ligeledes elevernes vurdering. På 3. år er der en større andel af eleverne, der angiver, at tværfaglig undervisning aldrig
eller næsten aldrig anvendes, ligesom der er en mindre andel, der angiver, at tværfaglig undervisning ofte eller altid anvendes. Der er også flere elever, der i interviewene påpeger, at der har
været færre tværfaglige forløb på 3. år end de forrige år.
3.2.3 Undervisningsmetoder før og efter reformen

Denne tendens gælder dog kun blandt eleverne efter reformen. Sammenlignes besvarelserne for
eleverne før og efter reformen, er billedet et helt andet. 29 % af eleverne før reformen (3. årgang i 2007) angiver, at de næsten aldrig modtager tværfaglig undervisning. Derimod er der kun
4 % af 3. års eleverne efter reformen, der angiver, at de næsten aldrig modtager tværfaglig undervisning. Dermed viser data, at der enten er kommet mere tværfaglig undervisning som følge
af reformen eller alternativt, at den tværfaglige undervisning er blevet mere synlig for eleverne
efter reformen. Derudover viser sammenligningen mellem 3. års elevernes besvarelse før og efter reformen, at der efter reformen er mindre tavleundervisning. På de andre undervisningsmetoder er der ingen større forskelle.
Dette går imod lærernes egen vurdering af, hvad reformen har betydet for deres undervisning. I
undersøgelsen er lærerne bl.a. blevet spurgt om, hvad reformens krav om tværfaglighed og
teamsamarbejde har betydet for deres undervisning. Deres svar fremgår af tabellerne nedenfor.
Tabel 5: I hvilket omfang har overgangen til studieretningsforløb og dermed kravet om tværfaglighed
betydet, at du har ændret i dine undervisningsmetoder?

Gennemsnit 2007

Gennemsnit 2009

Antal

Procent

Antal

Procent

Det har betydet meget store ændringer i undervisningsmetoderne

10

22 %

3

7%

Det har betydet ændringer, men de har ikke været
store

31

69 %

32

73 %

Det har ikke betydet mærkbare ændringer
Total

4

9%

9

21 %

45

100 %

44

100 %

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i de deltagende klasser.
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Tabel 6: I hvilket omfang har overgangen til studieretningsforløb og dermed kravet om teamsamarbejde
betydet, at du har ændret i dine undervisningsmetoder?

Gennemsnit 2007

Gennemsnit 2009

Antal

Procent

Antal

Procent

Det har betydet meget store ændringer i undervisningsmetoderne

11

24 %

2

4%

Det har betydet ændringer, men de har ikke været
store

32

73 %

32

72 %

1

2%

10

23 %

45

100 %

44

100 %

Det har ikke betydet mærkbare ændringer
Total

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i de deltagende klasser.

I 2007 vurderede 22-24 % af lærerne, at de nye krav gav meget store ændringer i undervisningen. I 2009 er dette faldet til 4-7 %. Denne udvikling kan forklares på tre måder:
•

Nogle af de ændringer, som blev gennemført umiddelbart efter reformen, er blevet institutionaliseret i en grad, så lærerne ikke længere tænker over dem.

•

Nogle af de ændringer, som blev gennemført umiddelbart efter reformen, er blevet "rullet
tilbage", således at lærerne nu igen underviser som før reformen.

•

2007-tallene udtrykker en frustration mere end de udtrykker reelle ændringer. Reformen
var ny, og lærerne brugte meget tid på at finde ud af, hvad de skulle. Det kan have givet
dem en følelse af, at de ændrede mere i undervisningsmetoderne end de reelt gjorde.
2009-tallene er dermed udtryk for den reelle ændring.

Alle tre forklaringer kan i et omfang identificeres i det kvalitative materiale. En lærer giver eksempelvis udtryk for, at hun i 2009 bruger mindre tid på at finde ud af, hvad det hele handler
om:
”Man er mere sikker på, hvad det går ud på nu. Vi er nu ved at blive rutinerede. Man føler lidt, at
man skal i bestemte retninger. Tidligere diskuterede man, hvad de enkelte ting betyder, hvor vi i
år ved, hvad vi skal – under fælles referencerammer.”
Der er ligeledes i datamaterialet eksempler på, at nogle reforminitierede ændringer er rullet tilbage. Nedenfor præsenteres et eksempel:
”Jeg opdagede, at kravene til elevernes faglige kompetencer er steget, men at kravene til deres
studiekompetencer ikke er steget, hvilket jeg nok havde forventet, at de ville. Derfor bliver der
nu mindre gruppearbejde og mere tavleundervisning. Der bliver flere afrundinger og opsamlinger
end tidligere.”
En anden lærer har haft den modsatte oplevelse, da hans elever var til eksamen, og har følgende
ændret sin undervisning i den modsatte retning:
”Jeg fandt ud af, at metode (kildekritik, litteratursøgning og andet selvstændigt arbejde) gavnede
eleverne i eksamenssituationen. Jeg opprioriterede derfor metodeelementerne i undervisningen
og nedprioriterede det reproducerende.”
Det to eksempler kommer fra de eneste to lærere, der i 2009 angiver, at de i nævneværdig grad
har ændret deres undervisning som følge af reformen. Begge disse lærere har gennemført ændringer som følge af, at de til eksamen så, at eleverne bedømmes ud fra andre kriterier, end de
havde regnet med.
En del lærere har gennemført mindre justeringer, ikke i forhold til de metoder, der anvendes,
men mere i forhold til, hvad der fokuseres på. En lærer fra htx udtrykker eksempelvis, at hun er
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blevet bedre til at gøre eleverne opmærksomme på det, når de lærer noget, de kan bruge i studieordningsprojekterne.
Denne uoverensstemmelse mellem elevernes og lærernes besvarelser, med hensyn til reformens
betydning for undervisningsmetoderne, kan bedst forklares ved, at spørgeskemaundersøgelsen
blandt lærerne ikke afspejler alle ændringer. Det er en rimelig antagelse, fordi lærerne i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om at tage udgangspunkt i et af deres fag. Det er vigtigt i
denne sammenhæng, fordi de gennemførte interview indikerer, at ændringerne ikke er sket i den
konkrete enkeltfaglige undervisningstime, men derimod i de nye og ofte isolerede forløb som AS,
AT, studieområderne og studieretningsprojekterne. Især i AS og AT på stx men også i studieområderne på hhx og htx kan undervisningen dermed sagtens se meget anderledes ud, uden at dette indfanges i spørgeskemaundersøgelserne.
Både lærere og elever beskriver da også de nye forløb som noget særligt. Lærerens rolle som
vejleder og sparringspartner – nogle gange inden for et fag som de kender lige så godt som eleven – beskriver nogle lærere som en fantastisk oplevelse og andre som en frustrerende proces. I
begge tilfælde er lærerens rolle og undervisning dog tydeligt anderledes end i lærerens ”egne timer”.
Også eleverne efter reformen taler om undervisningen og så ”de tværfaglige forløb og den slags”
som to forskellige ting. Igen er der forskel på, om eleverne kan lide ”de tværfaglige forløb og den
slags”, men der er stor enighed om, at de adskiller sig fra den anden undervisning – især på stx.
Med denne adskillelse mellem den almindelige enkeltfaglige undervisning, som ikke har ændret
sig, og så de af reformen initierede nye forløb, der ofte opfattes som noget isoleret i forhold til
den almindelige undervisning, undersøges det i det følgende, i hvilket omfang reformen har bidraget til at øge elevernes studiekompetencer.

3.3

Delkonklusion
Som allerede nævnt har kun 17 % af lærerne valgt at deltage i spørgeskemaundersøgelsen i
2007 og 2009. Som følge heraf viser det kvantitative materiale alene tendenser og ikke signifikante ændringer.
Der er små forskelle skolerne imellem med hensyn til, hvordan de har organiseret sig omkring
studieretningsforløbene. Teams organiseres så vidt muligt, så klassens studieretningsfag og forskellige fakulteter er repræsenteret. Dog spiller en del praktiske hensyn ind på organiseringen,
herunder almindelig skemalægning. For flere skoler er der fra 2007 til 2009 sket en udvikling i
retning af mindre teams på 2. og 3. år, som oftest i form af, at der nu er tilknyttet to i stedet for
tre lærere.
Lidt større er forskellene i organiseringen af almen studieforberedelse (AT), almen sprogforståelse (AP), studieområder (SO) og studieretningsprojekterne (SRP). Nogle gymnasieskoler havde allerede fra reformens start meget præcise rammer for, hvilke klasser der undervises i hvad, hvornår og af hvem. Andre skoler har fået dette indført i løbet af de tre år, undersøgelsen har varet,
mens enkelte skoler lader den enkelte lærer eller det enkelte team beslutte disse ting.
Det har ikke været muligt at identificere forskelle mellem de deltagende skoler med hensyn til
holdninger til reformen. Derimod synes der at være forskelle internt på skolerne, således at alle
skoler både har lærere, der synes, at ideen bag reformen er god, lærere, der synes om dele af
reformen, og lærere, der mener, at alt ved reformen er negativt. Endelig kan alle skoler præsentere lærere, der mener, at reformen ikke ændrer noget som helst. Reformen er i 2009 ved at falde på plads, og der er derfor er mere overskud blandt lærerne. Ellers er der ingen udvikling at
spore i holdningerne til reformen.
Der er ikke signifikante forskelle mellem hverken de deltagende skoler eller skoletyper med hensyn til lærernes tilgang til undervisningen. Generelt er lærerne mere læringsorienterede end formidlingsorienterede. Data kan dermed ikke bekræfte undersøgelsens oprindelige teser om, at
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skoleorganisering har betydning for lærernes holdning til reformen eller for lærernes tilgang til
undervisningen. Billedet var det samme i 2007, hvor 171 lærere deltog i undersøgelsen.
Siden 2007 er der kun sket en meget begrænset ændring i lærernes tilgang til undervisningen.
Den begrænsede udvikling peger i retning af, at lærerne både er blevet mindre læringsorienterede og mindre formidlingsorienterede.9 Den begrænsede udvikling dækker over, at lærerne "nærmer sig hinanden". Lærere, der var lidt formidlingsorienterede i 2007, bliver eksempelvis mere
formidlingsorienterede i løbet af undersøgelsesperioden, mens det omvendte gør sig gældende
for de lærere, der var meget formidlingsorienterede i 2007. Udviklingen synes dermed bedst at
kunne forklares med, at lærerne nu er ved at falde tilbage på en pragmatisk kombination af flere
tilgange frem for lige efter reformen, hvor der kan have været et øget fokus på en tilgang, for at
skabe stabilitet i en kaotisk hverdag.
Lærerne vurderer generelt ikke, at de har ændret undervisningsmetoder siden 2007. Spørgeskemaundersøgelserne peger på, at de anvender samme metoder i næsten samme omfang og i interviewene giver kun to lærereudtryk for større ændringer i undervisningen. Dette understøttes
af de gennemførte elevinterview og spørgeskemaundersøgelserne blandt eleverne efter reformen.
Her er billedet ligeledes, at metoderne er de samme, hvilket generelt vil sige varierede. En del
lærere har dog gennemført mindre justeringer, primært i form af at være mere specifikke omkring nogle af de nye kompetencer, som de vurderer, at eleverne nu skal tillære sig.
Ifølge lærerne selv har de heller ikke ændret undervisningsmetoder som følge af reformen. Denne vurdering understøttes dog ikke af analysen af elevernes besvarelser. 3. års eleverne før og
efter reformen er blevet bedt om at angive, i hvilket omfang forskellige undervisningsmetoder
anvendes. Analysen viser, at der efter reformen er mere tværfaglig undervisning og mindre tavleundervisning.
At disse ændringer ikke indfanges i spørgeskemaundersøgelserne blandt lærerne kan skyldes, at
lærerne i deres besvarelser har taget udgangspunkt i undervisningen i de enkeltfaglige fag, hvilket de blev bedt om. Data tyder på, at ændringerne ikke er sket i de enkeltfaglige fag, men derimod i relativt isolerede tværfaglige forløb, hvor der er fokus på udvikling af elevernes studiekompetencer. Disse forløb beskrives af såvel lærere som elever som meget anderledes end de
enkeltfaglige forløb. Desuden giver både elever og lærere udtryk for, at erfaringer fra disse forløb
kun sjældent inddrages i de enkeltfaglige forløb.
Data peger dermed samlet set på, at der efter reformen er sket en udvikling i undervisningsmetoder, men at denne er begrænset til isolerede tværfaglige forløb med fokus på studiekompetencer.

9

Forskellen er ikke signifikant
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4.

UDVIKLING I ELEVERNES TILGANG TIL LÆRING FRA 1.
ÅR TIL 3. ÅR
Indeværende kapitel tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 328 elever, der
deltog i både 2007 og 2009. Spørgeskemaet er dels bygget op omkring Pintrich, Smith, Garcia,
and McKeachies ”Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MLSQ)”, som forfatterne udviklede i 1991, og dels generelle spørgsmål om undervisningsmetoder. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen suppleres af de gennemførte interview med elever og lærere på de ni deltagende gymnasieskoler, samt de interviewede elevers skriftlige produkter.
MLSQ måler elevernes tilgang til læring på 15 forskellige indeks, fordelt under tre temaer om motivation, kognitive og metakognitive strategier og administration af ressourcer. I figuren nedenfor
præsenteres de 15 indeks.
Figur 8: Oversigt over de 15 indeks i MLSQ

Indeks

Beskrivelse af indekset

Motivation
1. Indre målsætning

Handler om, hvorvidt det at arbejde med opgaven er et mål i sig selv, fordi
det er en udfordring, og fordi eleven er nysgerrig, snarere end det er midlet
til at nå et ydre mål, fx gode karakterer

2. Ekstern
målsætning

Handler om, hvorvidt engagementet i en skoleopgave udspringer af faktorer,
der ikke har direkte relevans til opgaven som fx gode karakterer, ry for at
være et lyst hoved eller lignende

3. Opgavens egenværdi

Handler om elevens egen opfattelse af fagets tekster og opgaver, er de interessante, vedkommende, betydningsfulde for eleven?

4. Forventninger om
kontrol over læringssituation

Handler om elevens tro på, at skoleudbyttet er afhængigt af egen indsats, i
modsætning til ydre faktorer som fx læreren

5. Selvtillid i skolearbejdet

I denne komponent ligger to forventningsaspekter, forventning om succes og
forventning om egen faglige dygtighed

6. Eksamensangst

Handler om følelsesmæssige og fysiske blokeringer, der hindrer ham/hende i
at yde det optimale i klassen og i en eksamenssituation

Kognitive og metakognitive strategier
7. At lære
udenad

Handler om, hvorvidt eleven opfatter det at lære udenad som en brugbar
strategi

8. Elaborering/
udbygning

Handler om, hvorvidt eleven benytter parafrase, opsummering, analogier og
udviklet notattagning, der hjælper til at integrere ny information med hidtidig
viden

9. Organisering

Handler om, hvorvidt eleven er i stand til at udvælge passende/relevant information og til at konstruere forbindelse mellem ny og hidtidig viden i forskellige situationer. Eksempler på læringsstrategier er kategorisering, disposition, fokusering

10. Kritisk tænkning

Handler om, i hvor høj grad han/hun forbinder hidtidig viden med nye situationer med henblik på at løse problemer, træffe beslutninger og foretage kritiske afvejninger

11. Metakognitiv selvkontrol

Handler om egen indsigt i og evne til planlægning, styring og tilpasning/regulering af kognitive aktiviteter i forbindelse med en igangværende
opgave

EVALUERING AF LÆRING OG LÆRINGSPOTENTIALE PÅ STX, HHX OG HTX EFTER GYMNASIEREFORMEN

27

DELPROJEKT 3

Indeks

Beskrivelse af indekset

Administration af ressourcer
12. Tid og læringsmiljø

Handler om egen evne til at planlægge og styre sit tidsforbrug og til at organisere et givende studiemiljø

13. ”At gøre sig umage”

Handler om elevens evne til at være opmærksom, have styr på sig selv, koncentrere sig og fastholde sit mål

14. Samarbejdsbestræbelser

Handler om eget ønske om at indgå i samarbejde med – og lære af andre
elever

15. Søge hjælp

Handler om egen evne og mod til at søge hjælp hos andre

4.1

Elevernes tilgang til læring
Indeværende afsnit analyserer elevernes tilgang til læring i 2009, og hvordan den har udviklet
sig, siden de samme elever gik i 1.g i 2007. Der ses på udviklingen i forhold til de 15 MLSQindeks, i forhold til hvilke metoder og opgaver eleverne angiver at lære mest af og i forhold til
elevernes definition af den gode lærer og god undervisning.

4.1.1

Udviklingen ifølge MLSQ-skemaet
Som det fremgår af figuren nedenfor, så er det de samme fem indeks, som eleverne scorer højest på både 1. år og 3. år. De fem indeks, hvor eleverne scorer højest, er fire af de seks indeks
for motivation samt indekset for at søge hjælp. Eleverne motiveres særligt af opgavens egenværdi10 og tror generelt på, at deres læringsbestræbelser vil resultere i gode resultater11. Hvor interne målsætninger på 1. år var vigtigere motivationsfaktorer end eksterne målsætninger (andres forventninger og ønsket om høje karakterer), er det på 3. år omvendt, hvilket kan hænge
sammen med, at karaktererne på 3. år er vigtigere, end de var på 1. år med hensyn til muligheden for videre uddannelse.
De laveste scorer er såvel på 1. år som på 3. år på indeksene for samarbejde, udenadslære og
organisering af skolearbejdet. Dog er der sket mindre forskydninger her, således at hvor eleverne
på 1. år scorede lavest på evnen til at samarbejde, er det på 3. år evnen til at organisere arbejdet, der har den laveste score. Det er samtidig på indekset for organisering, at det største fald er
sket.

10

Det indeks med højest score begge år.

11

Indekset har den anden højeste score begge år.
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Figur 9: Gennemsnitsscore på MLSQ-skemaets 15 indeks for eleverne, da de var 1. års elever i 2007 og 3.
års elever i 2009

Gennemsnitsscore 2007

Gennemsnitsscore 2009

5,50
5,00
4,50
4,00

Søge hjælp

Samarbejdsbestræbelser

"At gøre sig umage"

Kritisk tænkning

Organisering

Elaborering / Udbygning

At lære udenad

Eksamensangst

Opgavens egenværdi
Forventninger om kontrol
over læringssituation
Selvtillid i skolearbejdet

Ekstern målsætning

Indre målsætning

3,00

Tid og læringsmiljø

3,50
Metakognitiv selvkontrol

Gennemsnitsscore

6,00

Note: Forskellene i gennemsnitsværdierne i hhv. 2007 og 2009 er signifikante på 11 af de 15 indeks
(p<0,05). Udviklingen er ikke signifikant på indeksene for ekstern målsætning, selvtillid i skolearbejdet og
eksamensangst.
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende elever. n = 328.

Der er dermed ikke sket store ændringer i de 15 indeks’ placering i forhold til hinanden. Der har
alligevel været en tydelig udvikling fra 1. år til 3. år, idet gennemsnitsværdien er faldet på alle 15
indeks. På 11 af de 15 indeks er denne udvikling signifikant. Med andre ord var de deltagende
elever på 3. år set i forhold til de samme elever på 1. år:




Mindre motiverede
Dårligere til at anvende kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen
Dårligere til at administrere deres ressourcer.

Resultatet stemmer godt overens med resultaterne af de gennemførte interview – især med hensyn til motivation og administration af ressourcer. Eksempelvis giver 15 af de interviewede elever
direkte udtryk for, at de på 3. år er blevet mindre flittige. De læser færre lektier, og når de læser
lektier, er det mindre systematisk, end det var på 1. år (de skimmer, er holdt op med at tage noter etc.).
Eleverne angiver forskellige årsager til, at de er blevet mindre flittige. En del elever giver som årsag, at de grundlæggende er mindre motiverede. Ifølge eleverne selv falder motivationen, fordi
arbejdspresset er steget, og fordi gymnasiet ikke er så nyt og spændende længere. Et eksempel
er en elev fra en af de deltagende stx’er:
”I starten læser man meget. Det er nyt, og man vil ikke sige noget forkert. Nu tager jeg det mere
afslappet. Det er ikke så vigtigt.”
Flere lærere forklarer derudover udviklingen med, at det er en naturlig udvikling for elever i denne aldersgruppe, at andre ting end skolen bliver stadig vigtigere. Dette ses også af de gennem-
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førte interview med eleverne, hvor fritidsjob, fritidsinteresser og sociale aktiviteter i løbet af de
tre år bliver en stadig vigtigere begrundelse for ikke at lave lektier.
Andre elever angiver som årsag, at de føler, at de har god fod på kravene, hvorfor de eksempelvis prioriterer mere i lektielæsningen. Strategier for prioriteringen er ofte en kombination af:
•
•
•
•

Kun at læse i fag, man har svært ved (meget udbredt)
Undlade at læse i fag, hvor læreren alligevel gentager dagens lektie (meget udbredt)
Kun at lave afleveringer
Kun at læse A-niveau fag.

Det er i den sammenhæng interessant, at flere elever ser det som positivt, at de nu har lært at
prioritere i lektielæsningen. Et citat fra en af stx-eleverne illustrerer dette:
”Generelt læser jeg mange lektier, på 1. år læste jeg alt, uden at prioritere, men nu har jeg lært
at prioritere.”
At prioritere ser eleverne altså som en vigtig studiekompetence, hvilket understreges af, at to af
eleverne direkte giver udtryk for, at de ville ønske, at de kunne prioritere for dermed at fokusere
på det vigtige frem for blot at læse alt. Hvorvidt det er en studiekompetence at prioritere afhænger af, om prioriteringen giver mere tid til at fokusere på det vigtige i skolearbejdet, eller om prioriteringen blot giver mulighed for at lave mindre. Som beskrevet ovenfor gav mange elever udtryk for, at de prioriterer det, de har svært ved. I denne sammenhæng kan prioritering altså ses
som en studiekompetence.
”Jeg læser mere hos de lærere, der hele tiden kører på kanten af noget, der er virkeligt svært.
Jeg forbereder mig, og i de fag lærer jeg noget.”
Evnen til at prioritere i lektierne indfanges desværre ikke af MLSQ-skemaet. Indekset om tid og
læringsmiljø omhandler evnen til at administrere sin lektielæsningstid hensigtsmæssigt, men
med fokus på evnen til at arbejde koncentreret, når lektierne læses, samt evnen til overhovedet
at få lavet lektierne til tiden. Dette viser, at MLSQ-skemaet ikke indfanger alle elementer i studiekompetencebegrebet.
Det er ikke alle de interviewede elever, der er blevet mindre fokuserede i deres lektielæsning.
Fem elever angiver, at de har bevæget sig i den modsatte retning12. Argumentet er ofte, at karaktererne på 3. år er vigtigere, hvorfor det er mere nødvendigt at klare sig godt:
”Jeg tager mig mere sammen i år, da jeg synes, at jeg tog det hele meget afslappet sidste år.
Jeg går mere til den nu, da det er nu, det gælder.”
”Jeg arbejder mere systematisk i år. Når jeg går i gang med en svær opgave, så prøver jeg at
danne et overblik over problemstillingen, laver et mindmap for at se, hvad jeg gerne vil inddrage,
og ellers går jeg bare i gang med skriveprocessen og tager det derfra.”
Ti elever angiver, at omfanget og metoderne i lektielæsningen har været det samme alle tre år. I
nogle tilfælde betyder det, at eleven har læst alt alle tre år, og i andre tilfælde, at eleven næsten
kun har lavet afleveringer og læst til eksamen alle tre år.
At nogle elever er mindre motiverede er også en forklarende faktor i forhold til, at eleverne på 3.
år i mindre grad anvender kognitive og metakognitive strategier i deres lektielæsning. Årsagen
er, at de fem indeks om kognitive og metakognitive strategier indeholder spørgsmål, der forudsætter en vis motivation for i den almindelige lektielæsning at gøre andet og mere end det nødvendige. Eksempelvis indgår spørgsmål som:

12

Fire elever har ikke forholdt sig direkte til dette spørgsmål.
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•

Når jeg sidder og læser lektier, henter jeg oplysninger fra alle mulige forskellige kilder,
andre fag, noget jeg har læst, diskussioner med andre etc. (elaborering).

•

Når jeg læser lektier, laver jeg en oversigt for at få styr på mine tanker (organisering).

•

Jeg sidder tit og spørger mig selv om noget, jeg har læst eller hørt, for at være sikker på,
at det er noget, jeg kan stå inde for (kritisk tænkning).

•

Når jeg laver lektier, skriver jeg spørgsmål ned for at få et præcist fokus på teksten
(selvregulering).

Med den generelt faldende motivation og den mere ”afslappede” tilgang til lektielæsning og forberedelse er det ikke overraskende, at eleverne også scorer lavere på disse variable på 3. år end
de gjorde på 1. år. Problemstillingen opstår på grund af skemaets fokus på strategier i forbindelse med lektielæsning og forberedelse frem for egentlige kognitive kompetencer, der måtte komme til udtryk eksempelvis ved aktiv deltagelse i timerne og/eller i større projekter og opgaver.
Med andre ord viser undersøgelsen, at eleverne i mindre grad gør brug af kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen på 3. år set i forhold til 1. g, men ikke nødvendigvis, at de ikke
har udviklet kognitive og metakognitive kompetencer. Med andre ord er eleverne ikke nødvendigvis blevet dårligere, men blot mindre flittige.
En gennemgang af det kvalitative materiale viser da også, at eleverne er blevet bedre til at arbejde tværfagligt, mere kritiske og mere reflekterede omkring deres læring på 3. år, end de var
på 1. år, hvilket da også burde være tilfældet. En elev gav allerede i 2008 udtryk for denne udvikling:
”Jeg har nok udviklet mig i gymnasiet. Jeg har fået mere tro på mig selv, og jeg vil gerne udfordres. I år må opgaverne gerne stille større krav til mig, for eksempel om at man skal være kreativ og selvstændig.”
En anden elev peger på en lignende udvikling, som kan spores over de tre år:
2008: ”At gå på gymnasiet handler om at lære at fordybe sig – at få større indblik og ændre sine
holdninger – det sidste ville jeg ikke have sagt på 1. år.”
2009: ”Jeg er blevet bedre til at fordybe mig, se løsninger og konflikter og se tingene fra flere
vinkler.”
Et godt eksempel på, at der er sket en "positiv" udvikling i elevernes studiekompetencer, er, at
en stor del af eleverne er i stand til at formulere, hvilke krav der stilles til deres afleveringer på
3. år, når de sammenligner med kravene på 1. år. Hvor fem elever har svært ved at sætte ord
på, hvad forventningerne til dem er på 3. år, så er der 13 elever, der sætter ord på13. Nedenfor listes et par eksempler.

13

•

1. år skulle man skrive få ord ned på et stykke papir. Nu skal man skrive indledning og
konklusion. Man skal få læseren ind i teksten, inden de læser den. Kravet til indhold,
længde og sprog er det samme, men lærerne går i år mere op i, at man kan analysere
og fortolke.

•

Der er tre forskellige måder: beskrive, analysere og reflektere. Nu skal der være mere
analyse og refleksion. Det er ikke nok at forstå, man skal også kunne reflektere og perspektivere til andre ting.

•

Det er blevet sværere med A-niveau fagene. Ikke nok med at opgaverne skal fylde mere,
der er også kommet krav om, at man skal argumentere.

På tre af de medvirkende skoler blev eleverne ikke bedt om at forholde sig til dette spørgsmål.
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Gennemgangen af elevernes danske stile viser, at lidt over halvdelen af de deltagende elever har
udviklet sig mod mere struktur, argumentation, perspektivering og i nogle tilfælde inddragelse af
viden fra andre fag. I lidt under halvdelen af opgaverne er denne udvikling ikke lige så tydelig
som i de ovenfor nævnte opgaver, hvilket i mange tilfælde også afspejles i en lavere gennemsnitskarakter på 3. år end på 1. år.
Øget selvstændighed er et andet eksempel på, at eleverne har udviklet studiekompetencer. Ni
elever angiver eksempelvis, at de gav hurtigere op på 1. År, hvorimod i de på 3. år i højere grad
prøver selv at løse opgaverne.
”Jeg er blevet mere åben over for de svære opgaver og jeg giver ikke så hurtigt op. Jeg er bl.a.
begyndt at søge information på internettet og prøver at bruge det i opgaverne. Jeg tror, at det
skyldes, at jeg ved, at jeg burde kunne løse opgaven.”
Tre elever mener ikke, at de går anderledes til de svære opgaver, end de gjorde det på 1. år og
2. g, imens de sidste ikke har forholdt sig specifikt til dette spørgsmål.
At mange af de deltagende elever er blevet mere selvstændige i opgaveløsningen forklarer samtidig hvorfor de samarbejder mindre. Det er således tydeligt i de gennemførte interview, at samarbejde primært er noget eleverne gør, når de har svært ved faget og derfor har behov for at
støtte sig til deres klassekammerater.
”Jeg oplever gruppearbejde som et tryghedsfaktor og foretrækker derfor gruppearbejde, når jeg
føler mig usikker i forhold til det, vi bliver undervist i. Ellers foretrækker jeg at arbejde alene.”
Da mange elever føler, at de har fået mere styr på, hvad der kræves af dem, er de mere tilbøjelige til at løse opgaverne uden at søge hjælp.
Kort opsummerende viser dette afsnit, at eleverne på 3. år er mindre motiverede og dårligere til
at administrere deres tid end de var det på 1. år. Som følge heraf anvender de i mindre grad
kognitive og metakognitive strategier i deres lektielæsning, uden at det dermed kan konkluderes,
at elevernes kognitive og metakognitive kompetencer er forringet. Det kvalitative materiale indikerer derimod, at elevernes kognitive og metakognitive kompetencer er blevet bedre. Næste afsnit ser nærmere på udviklingen i, hvilke metoder og opgavetyper eleverne lærer mest af.
4.1.2

Metoder og opgavetyper eleverne lærer af
I relation til hvilke undervisningsformer eleverne vurderer, at de lærer mest af, er det på 3. år
projektarbejde, der er elevernes foretrukne arbejdsform. Tværfaglig undervisning er den mindst
foretrukne arbejdsform.
Tabel 7: Hvilken undervisningsform synes du, at du lærer mest af? – 2009

Tavleundervisning

Gennemsnit
1. år

Gennemsnit
3. år

Difference

3,71

3,65

-0,06

Gruppearbejde

3,62

3,50

-0,12*

Individuel opgaveløsning

3,53

3,61

0,08

Projektarbejde

3,92

3,81

-0,11

Tværfagligt

3,66

3,34

-0,32*

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse bland de deltagende elever. n = 328.

Sammenlignes resultaterne fra 3. år med resultaterne fra 1. år, giver det et indblik i udviklingen i
forhold til, hvilke metoder eleverne vurderer, at de lærer mest af:
Den mest markante udvikling er et generelt fald i gennemsnitsværdien for alle undervisningsformer, bortset fra individuel opgaveløsning. Dette kan skyldes den generelt faldende motivation,
som blev belyst ovenfor, da alle undervisningsformer forudsætter motivation for at være læringsrige. Den "negative" udvikling er signifikant for tværfaglig undervisning og gruppearbejde.
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Ser vi på de gennemførte interview, er eleverne delt i to næsten lige store grupper, hvor 14 indikerer en udvikling i forhold til, hvilke arbejdsmetoder de lærer mest af, mens 13 ikke giver udtryk for, at der er sket en udvikling. De elever, hvor der ikke gives udtryk for en udvikling, har i
alle tre år lært mest af de to mest populære arbejdsmetoder:
•
•
•
•

At arbejde selvstændigt med opgaver efter en kort præsentation på tavlen
Projektarbejde
”Metoden er ligegyldig, bare faget interesserer mig”
”Bare det ikke er gruppearbejde, så skal jeg nok lære noget”.

Blandt de 14 elever, der angiver, at der er sket en udvikling, er det som oftest en udvikling fra at
lære mest af tavleundervisning til at lære mest af projektarbejde (syv elever). Fire elever synes
at have bevæget sig fra at foretrække mere selvstændige arbejdsformer (diskussioner og individuel opgaveløsning) til at foretrække tavleundervisning/undervisning med klare krav. De sidste
har øget behov for anvendelsesorienteret undervisning, dvs. undervisning, som de kan relatere til
deres hverdag.
Det kvalitative materiale støtter dermed op om, at der kun er en begrænset udvikling i elevernes
vurdering af, hvilke metoder de lærer mest af. Interviewene viser ligeledes, at udviklingen peger
i flere retninger.
Som eksempel på en god overensstemmelse mellem de kvalitative og de kvantitative data kan
nævnes elevernes holdning til tværfaglig undervisning. 40,8 % af eleverne angiver i 2009, at de
lærer meget eller rigtig meget af tværfaglig undervisning. Ligeledes angiver 11 af de interviewede elever, at tværfaglig undervisning er en rigtig god undervisningsmetode:
”Jeg lærer noget, jeg ellers ikke ville have lært, bl.a. om hvordan fagene spiller sammen, og at et
emne kan forstås fra flere forskellige vinkler.”
11 elever er mere skeptisk i forhold til tværfaglig undervisning. Fem af de interviewede elever
angiver på 3. år, at det kan være godt med tværfaglig undervisning, men at det afhænger af,
hvilke fag man skal kombinere, og seks angiver, at tværfaglig undervisning er en dårlig undervisningsmetode. To af disse giver som årsag, at de sagtens selv kan arbejde tværfagligt, uden at
det skal tvinges ind i kunstige rammer. Resten er mere kritiske som denne elev fra stx:
”Tværfaglige projektforløb er det værste forløb overhovedet. Det tager meget tid i forhold til den
almene uddannelse. I den tidsperiode forløbet starter og slutter, har man svært ved at se, hvad
man har lært. Lærerne siger forskellige ting, da de har forskellige opfattelser af forløbet – specielt hvad angår, hvad man skal lægge vægt på under selve forløbet.”
Det er dog det generelle indtryk fra de gennemførte interview, at eleverne er blevet mere glade
for de tværfaglige forløb og AT-forløbene / studieområderne, ikke mindst fordi lærerne er blevet
bedre til at gennemføre dem og gøre det klart, hvad formålet er. En stx-elev er meget eksplicit
omkring dette i forhold til AT-forløbene:
”AT-forløb handler om metode og brugen af teorier. Det kunne godt have været mere åbenlyst til
at starte med. Nu da jeg har fundet ud af det, så er det blevet mere overskueligt.”
Enkelte elever skelner meget specifikt mellem tværfaglig undervisning og AT-forløb/studieområde
1 og 2, men det er relativt sjældent:
”Jeg forstår godt, at man skal være tværfaglig. Jeg synes stadig, at det er det, der giver overblikket. Men AT er metodefremlæggelse, og vi bruger mange timer på at lave noget, som ikke
tæller nogen steder.”
I forhold til udviklingen i hvilke typer opgaver eleverne vurderer, at de lærer noget af, fremgår
dette af tabellen nedenfor.

EVALUERING AF LÆRING OG LÆRINGSPOTENTIALE PÅ STX, HHX OG HTX EFTER GYMNASIEREFORMEN

33

DELPROJEKT 3

Tabel 8: Hvilken type opgaver synes du, at du lærer mest af? - 2007

Gennemsnit
1. år

Gennemsnit
3. år

Difference

Mindre, individuelle opgaver

3,67

3,60

-0,07

Større, individuelle projekter

3,95

4,05

0,10

Mindre, mundtlige, individuelle præsentationer

3,41

3,42

0,01

Mindre opgaver i grupper

3,41

3,21

-0,20*

Større, skriftlige projekter i grupper

3,96

3,58

-0,38*

Mindre, mundtlige præsentationer i grupper

3,40

3,22

-0,18*

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende elever. n = 328.

Som det ses af tabellen, er der en generel tendens til, at eleverne især vurderer, at de lærer
mindre af gruppeopgaver. For alle tre typer opgaver i grupper er der sket en signifikant negativ
udvikling. De større, individuelle projekter er den eneste opgavetype med en positiv udvikling.
Denne er dog ikke signifikant.
På 3. år er større individuelle projekter dermed den opgavetype, som flest elever vurderer, at de
lærer meget af. Mindre opgaver og mindre mundtlige præsentationer i grupper er stadig blandt
de opgavetype, færrest elever lærer meget af.
Afsnittet understøtter det generelle billede af, at udviklingen er begrænset fra 1. år til 3. år, bortset fra en generelt faldende motivation. Derudover ses det, at den udvikling, der er, kan bevæge
sig i flere retninger. Mest markant er faldet i andelen af elever, der lærer meget eller rigtig meget
af tværfaglig undervisning og i mindre omfang af gruppearbejde. Generelt synes gruppearbejde
mindre populært på 3. år sammenlignet med 1. år, uafhængigt af hvilken form gruppearbejdet
tager. Næste afsnit belyser udviklingen i elevernes definition af den gode lærer og god undervisning. Formålet er bl.a. at vurdere, om samme tendens til begrænset udvikling kan identificeres.
4.1.3

Elevernes definition af den gode lærer og god undervisning
Der er stor forskel på, hvordan eleverne definerer god undervisning og den gode lærer. En elev
fra en af stx-skolerne beskriver således den gode lærer som en lærer, der ”er forberedt, har en
dagsorden, ved præcist hvad eleverne skal og hvorfor, altid når sin dagsorden, sørger for, at eleverne har brug for de lektier, som de har læst”. Denne elev nævner selv, at hun siden 2. g er begyndt at stille større krav ikke blot til sig selv, men også til lærerne. Hendes beskrivelse af den
gode lærer var da også mere ”blød” i 2008, hvor hun havde fokus på, at lærerne kunne forklare
tingene og gav plads til, at eleverne kunne arbejde selv. En af htx-eleverne har en anden tilgang
til den gode lærer, som han beskriver som ”en der lytter til eleverne, og som ikke bare vil have
tingene på sin måde”.
Overordnet set er elevernes definition af den gode lærer stadig relativt uændret. Der er således
stadig fokus på elementerne:
•
•
•
•
•

Får alle med/kan forklare tingene på forskellig måde/har fornemmelse for elevernes niveau
Involverer eleverne/stiller spørgsmål
Varierer undervisningen
Er engageret/glad for sit fag
Sørger for, at eleverne lærer noget, og må gerne være lidt streng/respekteret.

I 2009 er der dog kommet et nyt element ind. Fire elever forventer således, at læreren er god til
at perspektivere til andre fag. Derudover fortsætter udviklingen fra 2008, således at der nu er
endnu flere elever, der mener, at faglig dygtighed samt evnen til at stille krav er vigtige egenskaber hos den gode lærer. Næsten lige så mange bevæger sig dog den anden vej og efterspørger mere plads til, at eleven kan arbejde selv, lærere, der rådspørger eleverne, eller lærere, der
åbner for diskussioner. Som en elev formulerer det, er en god lærer en, der ”giver eleven råderum til at udforske faget”. Dette er et godt eksempel på en elev, der tydeligt er blevet mere studieegnet. En anden elev har været igennem samme udvikling, hvilket klart ses af elevens definition af de gode lærere de to år:
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2008: ”Den gode lærer skriver gode noter på tavlen, forklarer, hvad det er, man skal, forklarer
begreber og synes at det er sjovt at undervise.”
2009: ”Den gode lærer kan lide at være lærer. Han/hun er en god vejleder og rådgiver, er den
gode chef, der stille og roligt har styr på det og hjælper, er erfaren. så man kan stole på ham/
hende.”
Igen ses en begrænset udvikling og eksempler på, at den udvikling der er kan bevæge sig i flere
retninger.

4.2

Bag om de identificerede forskelle i udviklingen
Indeværende afsnit går et skridt bag om de overordnede tal og ser på udviklingen i elevernes tilgang til læring fordelt på køn, gennemsnitskarakterer fra folkeskolen, institutionstype og deres
score på MLSQ-indekset på 1. år. Afsnittet indeholder en del kvalitative eksempler, men det er
vigtigt at påpege, at dette er eksempler og illustrationer, da det generelt ikke har været muligt
gennem det kvalitative materiale at be- eller afkræfte resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne.

4.2.1

Betydningen af køn
Går vi bag om tallene i MLSQ-scoren, er der flere interessante sammenhænge, om end kun en af
dem er signifikante. Ser vi eksempelvis på køn, så er det først og fremmest bemærkelsesværdigt, at pigerne i modsætning til drengene oplever en ”positiv” udvikling i forhold til ekstern motivation og eksamensangst. Med andre ord synes pigerne på 3. år at være mere motiverede af
eksterne målsætninger, end de var det på 1. år. Ligeledes – og måske som følge heraf – er de
mere angste for eksamen på 3. år, end de var det på 1. år. Drengene derimod er mindre motiverede af eksterne målsætninger og mindre eksamensangste på 3. år, end de var det på 1. år. Udviklingen kan ikke umiddelbart spores i det kvalitative materiale, men der er også tale om relativt
små nuancer, som det kan være svært at indfange kvalitativt14.
Figur 10: Udviklingen i gennemsnitsscoren for hhv. drenge og piger på samtlige indeks

Kilde: Spørgeskema til elever på 3. år i 2007 og 2009. n=328.
14

Der er tale om en stigning i gennemsnitsværdien for indekset på 0,08 for pigerne og et fald på 0,22 for drengene.
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Søge hjælp

Samarbejdsbestræbelser

"At gøre sig umage"

Tid og læringsmiljø

Metakognitiv selvkontrol

Kritisk tænkning

Piger

Organisering

Elaborering / Udbygning

At lære udenad

Eksamensangst

Selvtillid i skolearbejdet

Forventninger om kontrol
over læringssituation

Opgavens egenværdi

Ekstern målsætning

0,20
0,10
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
-0,50
-0,60
-0,70
Indre målsætning

Udviklingen i gennemsnitsscoren

Drenge
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Derimod oplever pigerne i højere grad end drengene en ”negativ” udvikling på følgende indeks:





Opgavens egenværdi som motivationsfaktor
Selvtillid i skolearbejdet
Organiseringsstrategier
Viljen til at planlægge og effektivt styre sin forberedelsestid.

Pigerne bliver altså i løbet af gymnasiet mere styret af omgivelsernes forventninger til dem, samtidig med at deres egne forventninger til, hvad de kan, falder. Dette kan være årsagen til, at de
på 3. år bedømmer sig selv hårdere i forhold til deres tilgang til lektielæsning og forberedelse.
Med øgede krav til præstation og mindsket tillid til, at man kan nå de mål, som man sætter sig,
er det naturligt at blive kritisk over for sin vilje til at arbejde hårdt nok for at nå målet (organisere sig og forberede sig). Drengene oplever den samme udvikling, men i mindre grad.
Udviklingen er svær at spore i interviewmaterialet. Eksempelvis ses ingen markant forskel mellem kønnene på spørgsmålet om, hvad der karakteriserer den dygtige elev. At være velforberedt,
at deltage aktivt i timerne og at kunne perspektivere, gå ud over pensum og udvikle sin viden er
det vigtigste for de fleste af såvel pigerne som drengene. Der er ligeledes to af pigerne og to af
drengene, der giver udtryk for, at en dygtig elev ikke nødvendigvis læser alle lektier.
Drengene oplever i højere grad end pigerne en ”negativ” udvikling på følgende indeks:









At gøre sig umage (signifikant forskel)
Interne målsætninger som motivationsfaktor
Udenadslære
Elaborering
Kritisk tænkning
Metakognitiv selvkontrol
At samarbejde
At søge hjælp.

Datamaterialet giver hverken eksempler eller forklaringer herpå. På indekset ”forventning om
kontrol over egen læringssituation” er udviklingen den samme hos begge køn.
Opsummerende viser dette afsnit, at der er en tendens til, at drengenes udvikling er mere ”negativ” end pigernes, en tendens der forstærkes af, at pigerne har en ”positiv” udvikling på to indeks, hvor drengene har en "negativ" udvikling på alle indeks. De to indeks, hvor pigerne har en
"positiv" udvikling, er dog såkaldte omvendte indeks, hvor en høj score egentlig er uønsket (eksamensangst og motivation gennem eksterne målsætninger). Forskellen i udvikling er kun signifikant på indekset om at gøre sig umage. Det kvalitative materiale kan hverken bekræfte, afkræfte eller forklare disse tendenser.
4.2.2

Betydningen af gennemsnitskarakteren fra folkeskolens afgangsprøve
Ser vi på udviklingen i forhold til elevernes gennemsnitskarakterer fra folkeskolens afgangsprøve
(selvoplyst)15, tegner der sig også nogle forskelle på tværs af datasættet. Ingen af disse er dog
signifikante. Såvel elever med høje (≥11), middel (8-10,9) og lave (＜8) gennemsnitskarakterer
fra folkeskolen oplever en ”positiv” udvikling på nogle variable, men det er ikke på de samme variable. Elever med høj gennemsnitskarakter i folkeskolens afgangsprøve16 har oplevet en "positiv"
udvikling på følgende indeks:



15

Kritisk tænkning
Motiveres af opgavernes egenværdi
Forventning om kontrol over egen læringssituation

Enkelte kan have opgivet karakteren efter den gamle skala, og analysen skal derfor tages med forbehold. Dette har særligt betydning for analy-

ser af elever med gennemsnitskarakter på 8 eller derunder, som på den nye skala er en middelhøj karakter, men på den gamle skala er det en
middellav karakter (set i forhold til segmentet af elever, der vælger og gennemfører en gymnasial uddannelse).
16

Der er tale om 2 elever med gennemsnitskarakteren 11 eller derover.

EVALUERING AF LÆRING OG LÆRINGSPOTENTIALE PÅ STX, HHX OG HTX EFTER GYMNASIEREFORMEN

36

DELPROJEKT 3




Søge hjælp
At gøre sig umage17.

I forhold til viljen til at elaborere er det både elever med lav og høj gennemsnitskarakter fra folkeskolens afgangsprøve, der har oplevet en ”positiv” udvikling fra 1. år til 3. år. Udviklingen hos
elever, der scorer højt på disse indeks, er tydelig i interviewmaterialet. Blandt de interviewede
elever er der særligt tre, der scorer højt på disse indeks. Hos dem er en udvikling mod øget motivation for at lære, kritisk tænkning m.m. tydelig.
En af disse elever (fra htx), som i 2007 havde svært ved dansk, og som brugte meget tid på at
”knække koden”, udtrykker sig i 2009 på følgende måde om danske stile: ”Der har altid været
krav om struktur. Men nu er der kommet større krav til højt fagligt niveau og tekstnærhed. Det
vil sige, at vi skal godt ind i teksten og foretage delanalyser, som vi perspektiverer imellem, og
som vi derefter samler til et færdigt produkt.”
En anden af disse elever, ligeledes fra htx, nævner selv, at han siden 2008 er blevet langt mere
tværfaglig. Årsagen er ifølge ham selv, at tværfaglighed falder ham naturligt, så jo mere viden
han kan trække på fra forskellige fag, desto mere tværfaglig vil han være. Herefter nævner han,
at han bl.a. i en dansktime, de havde haft for nylig, brugte eksempler fra fysik- og kemiundervisningen. Eleven er en af de elever, som ikke mener, at tværfaglig undervisning er en god
ting. For ham betyder tværfaglig undervisning et fald i det fag-faglige niveau, hvilket godt kan irritere ham.
Den sidste af de dygtige elever er fra stx. Han klarer sig godt i skolen og er tydeligt meget reflekterende, struktureret, kritisk tænkende og har høj faglig selvtillid. Dette kom bl.a. til udtryk ved,
at han igennem hele interviewet havde fokus på, at formålet var at undersøge udviklingen i hans
læringstilgang. Alle udsagn blev som følge heraf samlet op med et ”det er det samme som på 1.
år”, eller ”der har jeg nok ændret mig i forhold til 1. år”. Denne elev giver dog udtryk for, at han
absolut ikke er blevet bedre til at gøre sig umage, men at han nærmere er blevet mere doven.
Elever med lav gennemsnitskarakter fra folkeskolens afgangsprøve har oplevet en ”positiv” udvikling i forhold til udenadslære, metakognitiv selvkontrol og tid og læringsmiljø (eleven kan
planlægge og effektivt styre sin forberedelsestid og sætte sig realistiske mål).
Dette bekræftes delvist i det kvalitative datamateriale. Elever, der har svært ved gymnasiet, søger generelt at håndtere dette ved at gå meget systematisk til værks i opgaveløsning og lektielæsning. En af disse elever nævner eksempelvis, at hun bruger studiehåndbogen slavisk, når hun
skal skrive et projekt. Andre anvender noter meget, går tilbage i bøger, slår tingene op etc. Denne tendens til at gå systematisk til værks kan dog også identificeres hos elever, der har nemmere
ved gymnasiet, ligesom der er elever, som har svært ved gymnasiet, uden at de af den grund er
blevet mere systematiske i deres lektielæsning og opgaveløsning. Generelt spores dog en øget
bevidsthed om nødvendigheden af gode noter, at gå tilbage i bøgerne etc. En elev forklarer det
med, at der jo også er mere viden at hente og flere noter at gå tilbage i, da de jo har lært mere.
Endelig synes gruppen af elever med en middel gennemsnitskarakter fra folkeskolens afgangsprøve at have oplevet en ”positiv” udvikling i forhold til at blive motiveret af eksterne målsætninger.
Udviklingen på indikatorerne for at være motiveret af interne målsætninger, for selvtillid i skolearbejdet, for eksamensangst, for viljen til at organisere skolearbejdet og for viljen til at samarbejde synes ikke at være afhængig af elevernes gennemsnitskarakter fra folkeskolens afgangsprøve.

17

Gælder også elever med karakter på 10 og derover.
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4.2.3

Betydningen af om eleverne går på stx, hhx eller htx
Som det fremgår af figuren forneden er udviklingen i forhold til institutionstyper nogenlunde
ens på tværs af stx, hhx og htx på følgende fire indeks: motivation båret af intern målsætning,
eksamensangst, tid og læringsmiljø og at søge hjælp18.
Figur 11: Udviklingen i gennemsnitsscorerne på MLSQ-skemaets 15 indeks fordelt efter institutionstype

Søge hjælp

Samarbejdsbestræbelser

"At gøre sig umage"

Kritisk tænkning

Organisering

Elaborering / Udbygning

At lære udenad

Eksamensangst

Selvtillid i skolearbejdet

Opgavens egenværdi
Forventninger om kontrol
over læringssituation

Ekstern målsætning

Tid og læringsmiljø

Htx

Metakognitiv selvkontrol

Hhx

0,20
0,10
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
-0,50
-0,60
-0,70
-0,80
Indre målsætning

Udviklingen i gennemsnitsscoren

Stx

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende elever. n(samlet) = 309. n(stx) = 158, n(hhx) = 88
og n(htx) = 63.
Stx skiller sig ud fra hhx og htx på seks indeks. I forhold til udenadslære, organisering, kritisk
tænkning og samarbejde er den "negative" udvikling større på stx end på hhx og htx. På tre af
disse indeks lå stx allerede i 2007 på en lavere gennemsnitsværdi end hhx og htx, og forskellen
er således blevet større.
Den modsatte udvikling ses i indeksene for motivation gennem eksterne målsætninger og viljen
til ”at gøre sig umage”, hvor den "negative" udvikling hos stx er mindre end hos hhx og htx – i
forhold til motivation gennem eksterne målsætninger er udviklingen faktisk "positiv" hos stx og
negativ hos de andre. I begge tilfælde er resultatet, at gennemsnitsværdierne for de tre uddannelser er nærmere hinanden i 2009, end de var i 2007.
Eleverne på htx har i mindre grad end på de andre uddannelser oplevet en "negativ" udvikling i
indekset for forventning om kontrol over læringssituationen, men har en højere "negativ" udvikling end de andre på indekset for motivation gennem opgavens egenværdi.
Endelig har hhx-eleverne i undersøgelsen en højere "negativ" udvikling på indekset for selvtillid i
skolearbejdet end eleverne på stx og htx, men en lavere "negativ" udvikling på indeksene for
metakognitiv selvkontrol (selvregulering) og elaborering (signifikant i forhold til stx).
4.2.4

Betydningen af hvad eleverne scorede i 2007
Det mest entydige og interessante billede fremgår af figuren nedenfor, der viser udviklingen hos
eleverne fordelt på deres score på samme indeks på 1. år.

18

Forskellen i udviklingen er på under 0,10.
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Lav score i 1.g.

Middel score i 1.g.

Høj score i 1.g.

1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00

Søge hjælp

Samarbejdsbestræbelser

"At gøre sig umage"

Tid og læringsmiljø

Metakognitiv selvkontrol

Kritisk tænkning

Organisering

Elaborering / Udbygning

At lære udenad

Eksamensangst

Opgavens egenværdi
Forventninger om kontrol
over læringssituation
Selvtillid i skolearbejdet

-2,00

Ekstern målsætning

-1,50
Indre målsætning

Udviklingen i gennemsnitsscoren

Figur 12: Udviklingen i gennemsnitsscorerne på MLSQ-skemaets 15 indeks, fordelt efter elevernes score
på samme indeks på 1. år

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende elever. n(samlet) = 297. n(lav score) = 73, n(mellem
score) = 165 og n(høj score) = 59.
Note: Signifikant på alle indeks (p<0,05).

For alle femten indeks er det tilfældet, at de elever, der scorede lavt på 1. år, enten oplevede en
"positiv" udvikling på samme indeks på 3. år eller alternativt den laveste "negative" udvikling. I
alle tilfælde er der tale om signifikante forskelle. Dette viser, at eleverne i løbet af gymnasiet udvikler sig "positivt" på områder, hvor de ligger lavere end deres klassekammerater, mens de har
en "negativ" udvikling på områder, hvor de ligger højere end deres klassekammerater – med andre ord bliver eksempelvis den motiverede elev mindre motiveret, mens den umotiverede elev
bliver mere motiveret fra 1. år til 3. år.
Særligt bemærkelsesværdig er i denne sammenhæng den "positive" udvikling for de elever, der
på 1. år havde en lav gennemsnitsværdi på indekset for motivation gennem intern målsætning.
Disse elevers gennemsnitsværdi har fra 1. år til 3. år flyttet sig med 0,81 point, hvilket er relativt
meget i denne sammenhæng.
Blandt de interviewede elever kan dette billede også ses. Elever med en lav intern målorientering
de tidligere år synes bl.a. at have større fokus på at ville udfordres og på at have en øget vilje til
at prøve at forstå opgaverne. En af disse elever siger i 2009:
”På 1. år var dansk stil bare noget der skulle overstås. Men i dag er min holdning anderledes,
måske fordi jeg er blevet bedre til at skrive. Jeg har også fundet ud af, at man skal bruge andres
hjælp.”
I eksemplet skyldes den "positive" udvikling i intern målorientering, at eleven er blevet bedre i
faget. Datamaterialet indeholder dog også andre eksempler:
”I 1. g synes jeg, at AT var rodet, men jeg lavede nok heller ikke så meget. De senere tværfaglige projekter er lige mig. I studieretningsprojektet var jeg længe om at komme i gang, men så
tog jeg mig sammen, og så kørte det.”
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Modsat er der sket en stor "negativ" udvikling for eleverne, der på 1. år havde en høj gennemsnitsværdi på indeksene for:




Viljen til at samarbejde, her er der sket et fald på 1,53 point
Viljen til at organisere skolearbejdet, her er der sket et fald på 1,24 point
Viljen til at lære udenad, her er der sket et fald på 1,15 point.

For en af de elever, der på 1. år scorede højt på alle tre indeks, er den "negative" udvikling meget tydelig i såvel spørgeskemaundersøgelsen som de gennemførte interview.
Samarbejde er for denne elev blevet langt mindre interessant, bl.a. fordi han i niveau er langt
foran sine klassekammerater. Hvor han på 1. år alligevel lærte noget af at samarbejde, bl.a. fordi
han lærte noget, når han skulle forklare tingene for andre, så er det ikke længere tilfældet. Af
denne årsag er han holdt op med at samarbejde med sine klassekammerater.
Samme elev har ligeledes bevæget sig fra en meget fokuseret lektielæsningstilgang, hvor alt blev
sat i system, og hvor målet var at kunne huske al information, til i dag at have fokus på at kunne
skimme materialet og hurtigt uddrage relevant information, da det jo ”alligevel er det, man skal
kunne til eksamen”. Samme udvikling ses hos de to andre meget dygtige elever i de kvalitative
interview.
Den identificerede udligning mellem eleverne i relation til deres motivation er i direkte modstrid
med flere af de interviewede læreres formodning om, at særligt de svage elever bliver frustrerede over kravene i det nye gymnasium. MLSQ-skemaet viser derimod, at elever, der på 1. år helst
ikke ville udfordres, som ikke nødvendigvis fandt gymnasiet interessant og som var usikre på,
hvorvidt de gennem egen arbejdsindsats kunne nå deres mål, har en positiv udvikling på disse
variable i løbet af gymnasiet.
Den identificerede udvikling i elevernes administration af deres ressourcer og anvendelse af kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen strider ligeledes imod lærernes vurdering af
effekterne af reformen. Mange lærere vurderede, at de fleste elever ville blive bedre til at administrere deres ressourcer samt til at anvende kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen. Derimod var der ingen lærere, der forventede, at de elever, der på 1. år var gode til at
administrere deres ressourcer og anvende kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen, ville blive dårligere til det i løbet af gymnasiet.
I den forbindelse skal det påpeges, at lærerne især vurderer, at en stor gruppe af "svage elever"
vil få svært ved at udvikle de nødvendige fag-faglige kompetencer, herunder at udvikle kognitive
og metakognitive kompetencer. Da MLSQ ikke kan anvendes til at måle fag-faglige, kognitive eller metakognitive kompetencer, er det ikke muligt at teste denne påstand. Men tesen støttes af
flere elever, som giver udtryk for, at det fag-faglige niveau er meget lavt i de tværfaglige projekter, og at de ikke anvender de kompetencer, de har lært i AT, AS og studieområderne i de enkeltfaglige fag.
Opsummerende viser analysen, at eleverne gennem gymnasietiden nærmer sig hinanden i forhold til deres motivation, deres anvendelse af kognitive og metakognitive strategier og i administrationen af deres ressourcer. Elever der på 1. år scorede lavere en deres klassekammerater har
oplevet en "positiv" eller meget lille "negativ" udvikling på alle indeks, mens elever der på 1. år
scorede højt har oplevet en "negativ" udvikling.

4.3

Hvad kendetegner de elever, der er frafaldet gymnasiet?
I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen er gymnasieskolerne blevet bedt om at angive,
hvilke af de elever, der deltog i undersøgelsen i 2007, der er gået ud af gymnasiet i 2009. Tabellen nedenfor viser forskellen mellem de elever, der har gennemført gymnasiet frem til 3. år, og
de elever, der er gået ud af gymnasiet, i forhold til de 15 indeks i MLSQ-scoren.

EVALUERING AF LÆRING OG LÆRINGSPOTENTIALE PÅ STX, HHX OG HTX EFTER GYMNASIEREFORMEN

40

DELPROJEKT 3

Tabel 9: Forskelle mellem elever, der går på 3. år, og elever, der er frafaldet gymnasiet

Indeks

Frafaldt gymnasiet

Gennemført gymnasiet

Difference

1. Indre målsætning

4,88

5,03

-0,15

2. Ekstern målsætning

5,19

4,97

-0,22

3. Opgavens egenværdi

5,21

5,46

-0,25*

4. Forventninger om kontrol
over læringssituation

5,19

5,18

0,01

5. Selvtillid i skolearbejdet

4,05

4,52

-0,47*

6. Eksamensangst

4,62

4,36

0,26

7. At lære udenad

3,99

3,77

0,22

8. Elaborering/udbygning

4,23

4,35

-0,12

9. Organisering

4,08

3,78

0,30

10. Kritisk tænkning

4,43

4,47

-0,04

11. Metakognitiv selvkontrol

4,15

4,16

-0,01

12. Tid og læringsmiljø

4,35

4,75

-0,40*

13. ”At gøre sig umage”

4,26

4,96

-0,70*

14. Samarbejdsbestræbelser

3,89

3,74

0,15

15. Søge hjælp

4,82

5

-0,18

Note: n = 63 for dem der er frafaldet gymnasiet. n=328 for dem der stadig går i gymnasiet.
* betyder, at differencen er signifikant (p<0,05).

Som det ses af tabellen, er der fire indeks, hvor de elever, der er frafaldet, skiller sig signifikant
ud fra de elever, der i dag går på 3. år. Det gælder indekset for ”at gøre sig umage”, som de frafaldne elever var mindre villige til, end de elever der fortsatte i gymnasiet. Derudover gælder det
indekset for opgavens egenværdi, som var en vigtigere motivationsfaktor for de frafaldne elever,
end for dem der fortsatte i gymnasiet. De elever, der er frafaldet, havde desuden en lidt lavere
selvtillid i skolearbejdet og lidt lavere vilje til at styre deres tidsforbrug og til at organisere deres
studiemiljø.
På to indeks er der slet ingen forskel at spore. Det er indekset for forventning om kontrol over
egen læringssituation og indekset om metakognitiv selvkontrol.
To af de elever, der blev interviewet i 2007, gennemførte ikke gymnasiet. Den ene stoppede på
1. år og den anden i løbet af 2. g. En gennemgang af disse to respondenters interviewrapporter
støtter op om resultaterne fra det kvantitative materiale. Eksempelvis er de begge præget af en
relativt lav selvtillid i skolearbejdet. Dette angiver denne ene respondent meget tydeligt under interviewet:
”Jeg kom fra folkeskolen og tænkte, jeg er god til matematik, men det var jeg åbenbart ikke. Jeg
var god til regning i folkeskolen, og det narrede mig til tro, at jeg ville være god til matematik i
gymnasiet.”
For den anden respondents vedkommende kommer den manglende tillid til egen faglighed til udtryk ved elevens beskrivelse af gruppearbejdet som en særligt god arbejdsform. Eleven er særlig
glad for gruppearbejde, fordi der her er mulighed for at få hjælp fra klassekammeraterne. Som
tidligere nævnt er det et generelt billede i mange af de gennemførte interview, at eleverne generelt foretrækker gruppearbejde i de fag, hvor de føler sig fagligt usikre. At eleven foretrækker
gruppearbejde i alle fag kan derfor ses som et udtryk for, at vedkommende føler sig fagligt usikker i alle fag. Der er dog også elever, der mener, at gruppearbejde er godt, fordi man lærer af at
lytte til hinanden, så billedet er langt fra entydigt.
Samme elev gav ligeledes udtryk for, at han generelt havde svært ved at tage sig sammen til at
lave sit skolearbejde. Han forsøgte at tage højde for dette ved at arrangere studiegrupper efter
skole, hvor opgaver blev løst og lektier læst. Studiegrupperne endte dog ofte i snak, hvorfor det
ofte skete, at han ikke fik lavet lektier. Eleven har dermed haft svært ved at gøre sig umage,
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hvilket yderligere understøttes af, at eleven ligeledes gav udtryk for, at han foretrak at blive
præsenteret for nye problemstillinger frem for at fordybe sig i ét fag/emne. Således ”skøjter”
eleven hellere over flere emner end bearbejder et emne til bunds.

4.4

Delkonklusion
Eleverne efter reformen motiveres særligt af opgavens egenværdi, og de tror generelt på, at deres læringsbestræbelser vil resultere i gode resultater. Hvor interne målsætninger på 1. år var en
vigtigere motivationsfaktor end eksterne målsætninger, er det på 3. år omvendt. Årsagen kan
være, at eleverne på 3. år har mere fokus på mulighederne for videreuddannelse og dermed karaktergennemsnittet.
De laveste scorer får eleverne efter reformen på indeksene for samarbejde, udenadslære og organisering af skolearbejdet. Der er sket mindre forskydninger her, således, at hvor eleverne på
1. år scorede lavest på viljen til at samarbejde, er det på 3. år viljen til at organisere arbejdet,
der har den laveste score. Det er samtidig her, det største fald er sket.
Om udviklingen fra 1. til 3. år viser analysen et fald i gennemsnitsværdien for alle 15 indeks. Med
andre ord er de deltagende elever på 3. år, set i forhold til de samme elever på 1. år:




Mindre motiverede
Dårligere til at anvende kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen
Dårligere til at administrere deres ressourcer.

Den faldende motivation afspejles også i det kvalitative materiale. Eleverne giver generelt udtryk
for, at deres motivation for skolearbejdet falder. Forklaringerne, eleverne giver, er øget arbejdspres, og at gymnasiet ikke længere er nyt og spændende.
Den faldende motivation betyder ifølge eleverne selv, at deres aktivitetsniveau falder, især med
hensyn til lektielæsning. Stadig færre elever læser alle lektier, og stadig færre elever læser koncentreret (tager noter, sørger for at have god tid, sørger for at sidde et sted, hvor de ikke bliver
forstyrret etc.).
Aktivitetsniveauet falder ifølge eleverne yderligere af, at "de nu har mere fod på det at gå i gymnasiet". Det betyder for eleverne, at de prioriterer mere på 3. år, end de gjorde på 1. År, og nu
kun læser lektier i udvalgte fag, eksempelvis dem de har sværest ved, eller de fag, hvor læreren
stiller store krav.
Lærerne supplerer dette med, at eleverne i løbet af gymnasietiden gennemgår en naturlig udvikling, hvor fritidsarbejde, fritidsaktiviteter og sociale relationer bliver stadig større konkurrenter til
skolen. Dermed er det naturligt, at motivationen for skolearbejdet falder og dermed også evnen/viljen til at administrere sine ressourcer godt.
Den faldende motivation kan dermed være en forklarende faktor i forhold til den "negative"19 udvikling i elevernes anvendelse af kognitive og metakognitive strategier i deres lektielæsning og i
deres evne/vilje til at administrere deres ressourcer. Dette skyldes, at MLSQ måler anvendelsen
af strategier i lektielæsningen og ikke eksempelvis kognitive og metakognitive kompetencer. Med
faldende motivation og deraf følgende faldende aktivitet vil eleverne i mindre grad anvende kognitive og metakognitive strategier i deres lektielæsning, fordi dette forudsætter motivation for at
arbejde i dybden med stoffet.
Det er dermed ikke muligt på baggrund af MLSQ-skemaet at konkludere, at eleverne ikke har
udviklet kognitive eller metakognitive kompetencer. De kan godt have udviklet disse kompetencer, men anvender dem i mindre grad i lektielæsningen, grundet faldende motivation og aktivitetsniveau generelt. Det kvalitative materiale viser da også, at eleverne generelt er blevet mere
selvstændige og bedre til at prioritere deres tid – herunder at prioritere nogle lektier fra og foku-

19

Begreberne ”negativ” og ”positiv” refererer i indeværende rapport alene til en numerisk udvikling og forholder sig således ikke til, om udviklin-

gen er god eller dårlig ud fra en given norm.
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sere på det vigtigste. De fleste har ligeledes en klar fornemmelse af, hvad der kræves af dem på
3. år i forhold til 1. år, og mange er også i stand til at honorere disse krav (herunder at perspektivere og argumentere).
Der er kun en marginal udvikling i forhold til, hvilke undervisningsmetoder og opgavetyper eleverne lærer af. Projektarbejde og dernæst tavleundervisning er elevernes foretrukne arbejdsform, når de skal lære. Gruppearbejde er den mindst foretrukne arbejdsform. I forhold til udviklingen fra 1. år til 3. år er det mest markant, at andelen af elever, der lærer meget af en arbejdsform, er faldet for alle arbejdsmetoder bortset fra individuel opgaveløsning. Dette kan ligeledes
forklares med den faldende motivation.
Eleverne har på både 1. år og 3. år meget forskellige definitioner af den gode lærer og den gode
undervisning. Udviklingen hos den enkelte elev i forhold til hvordan de definerer den gode lærer
og god undervisning har generelt været begrænset og langt fra entydig. For enkelte elever på 3.
år er beskrivelsen af den gode lærer dog udvidet og inkluderer nu lærernes evne til at perspektivere. Dette viser, at eleverne på 3. år er bevidste om, at der nu stilles krav om perspektivering.
Den generelle udvikling dækker over, at forskelle i udviklingen bl.a. påvirkes af køn, gennemsnitskarakter fra folkeskolen, uddannelsestype og ikke mindst elevernes scorer på indeksene på
1. år.
•

Drengene har generelt en "negativ" udvikling på flere indeks end pigerne. Forskellen mellem drengenes og pigernes udvikling er dog kun signifikant på indekset for ”at gøre sig
umage”.

•

Elever med høj gennemsnitskarakter fra folkeskolens afgangsprøve har en "positiv" udvikling på nogle af de centrale variable som kritisk tænkning, motivation båret frem af
opgavens egenværdi og viljen til at gøre sig umage.

•

Elever med lav gennemsnitskarakter fra folkeskolen bliver bedre til at organisere skolearbejdet og til at lære udenad.

•

Stx, hhx og htx oplever generelt negative og "positive" udviklinger på forskellige indeks.
Stx-eleverne oplever en signifikant større "negativ" udvikling end hhx-eleverne på indekset for elaborering.



På alle indeks nærmer eleverne sig hinanden i løbet af gymnasietiden og denne udvikling
er signifikant:
o

Elever med lav motivation bliver mere motiverede, mens de højtmotiverede elever bliver mindre motiverede.

o

Elever med begrænset vilje til at anvende kognitive og metakognitive strategier i
lektielæsningen bliver mere villige til at anvende disse strategier, hvor det modsatte er tilfældet for elever, der på 1. år var villige til dette.

o

Elever med begrænset evne til at administrere deres ressourcer på 1. år bliver
bedre til at administrere deres ressourcer på 3. år, hvor det modsatte er tilfældet
for elever, der på 1. år var gode til at administrere deres ressourcer.

Elever, der er frafaldet gymnasiet, er kendetegnet ved, at de har ekstern målsætning som en
vigtigere motivationsfaktor, at de er mindre villige til at gøre sig umage, at de har en lidt lavere
selvtillid i skolearbejdet samt lidt lavere vilje til at styre deres tidsforbrug og til at organisere deres studiemiljø.
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5.

ELEVERNES TILGANG TIL LÆRING FØR OG EFTER REFORMEN
Indeværende kapitel tager udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen, gennemført blandt de
445 3. års elever, der deltog i 2007, og de 328 3. års elever, der deltog i 2009. Resultaterne fra
spørgeskemaundersøgelsen suppleres af de gennemførte interview med elever og lærerne på de
ni deltagende gymnasieskoler.20
Indeværende kapitel analyserer forskellene i de to årganges score på MLSQ-skemaets 15 forskellige indeks. Forud for sammenligningen blev der gennemført en analyse af de to grupper, der har
deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsen viste, at der ikke er signifikante forskelle
på grupperne med hensyn til alder, køn eller gennemsnitlig karakter fra folkeskolen. Dermed
sammenlignes besvarelserne for to næsten identiske grupper, hvor den ene gik på 3. år før gymnasiereformens implementering, imens den anden gruppe gik på 3. år efter reformens implementering.

5.1

Forskelle i tilgang til læring
Som det fremgår af figuren nedenfor, så er det de samme fem indeks, som eleverne scorer højest på 3. år før og efter reformen. De fem indeks, hvor eleverne scorer højest, er fire af de seks
indeks for motivation samt indekset for at søge hjælp, hvilket viser, at eleverne generelt er højt
motiverede. Eleverne motiveres særligt af opgavens egenværdi og tror generelt på, at deres læringsbestræbelser vil resultere i gode resultater. Hvor ”kontrol over egen læringssituation” havde
den højeste gennemsnitsværdi blandt eleverne før reformen, er det efter reformen motivation
gennem opgavens egenværdi, der har den højeste gennemsnitsværdi.
De laveste scorer er såvel på 3. år før reformen som på 3. år efter reformen på indeksene for organisering af skolearbejdet, samarbejde og udenadslære.
Figur 13: Forskelle i gennemsnitsscorerne på de 15 indeks for 3. års elever før og efter reformen

Gennemsnitsscoren for 3.g'er før reformen
Gennemsnitsscoren for 3.g'er efter reformen

5
4,5
4

Søge hjælp

Samarbejdsbestræbelser

"At gøre sig umage"

Kritisk tænkning

Organisering

Elaborering / Udbygning

At lære udenad

Eksamensangst

Selvtillid i skolearbejdet

Forventninger om kontrol
over læringssituation

Opgavens egenværdi

Ekstern målsætning

Indre målsætning

3

Tid og læringsmiljø

3,5
Metakognitiv selvkontrol

Gennemsnitsscore

5,5

Note: Signifikant på indekset for motivation gennem opgavens egenværdi, tid og studiemiljø, at gøre sig
umage, at søge hjælp. n=450 (3. års elever før reformen) og n=328 (3. års elever efter reformen).

20

3. års eleverne i 2007 blev ikke interviewet.
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På alle 15 indeks er der samlet set sket en "positiv" udvikling, når vi sammenligner 3. års elever
før reformen med 3. års eleverne efter reformen. Med andre ord er de deltagende 3. års elever
efter reformen set i forhold til de deltagende 3. års elever før reformen:




Mere motiverede
Bedre til at anvende kognitive og metakognitive strategier i deres lektielæsning
Bedre til at administrere deres ressourcer.

Forskellene er dog generelt små med stigningen i gennemsnitsværdien på de enkelte indeks i intervallet 0,02-0,31 enheder. Kun på fire indeks er forskellen således signifikant, det er på indeksene for:
•
•
•
•

Motivation gennem opgavens egenværdi
Tid og studiemiljø (at planlægge og effektivt styre sin forberedelsestid og sætte sig realistiske mål)
At gøre sig umage
At søge hjælp.

Det er bemærkelsesværdigt, at 3. års eleverne efter reformen scorer højere på alle 15 indeks,
end 3. års eleverne før reformen gjorde det. Især fordi såvel lærere som elever har givet udtryk
for, at reformen har givet meget kaos, som har resulteret i flere frustrationer i hverdagen end
normalt. At disse frustrationer ikke kan aflæses som en "negativ" udvikling i indikatorerne for
motivation er særligt overraskende.
I det kvalitative materiale er det muligt at identificere to årsager hertil. Den ene er det øgede fokus på store og små projekter, hvor et eller flere fag sættes i relation til emner fra elevernes
hverdag. Dette er en undervisnings- og opgaveform, som mange af de interviewede elever finder
spændende. Dette kan især forklare, at eleverne efter reformen i højere grad motiveres af opgavens egenværdi end eleverne før reformen.
Mere generelt har flere af de interviewede elever efter reformen også talt positivt om studieretningerne. At være tilknyttet en studieretning betyder for mange elever på især hhx og htx, at de
på 3. år kun har fag, som interesserer dem. Dermed synes reformen at støtte op om, at gymnasiet i højere grad tager udgangspunkt i elevernes interesser, hvilket kan forklare den øgede motivation generelt og især den øgede motivation gennem opgavens egenværdi.
Mindre overraskende er det, at 3. års eleverne efter reformen især er blevet bedre til at administrere deres ressourcer og strukturere deres tid. Det er da også inden for dette område, at de
sidste tre indeks, på hvilke der er signifikante forskelle, befinder sig. Mange af eleverne efter reformen giver eksempelvis udtryk for, at noget af det de lærer på gymnasiet generelt og i de store
projekter især er at administrere deres tid.
Ligeledes er lærerne generelt enige om, at eleverne efter reformen bliver bedre til at administrere deres ressourcer set i forhold til eleverne før reformen. 15 af lærerne angiver, at elevernes
evne til at administrere deres tid styrkes som følge af reformen, imens kun én angiver, at de forbliver uændrede. Det er fuldstændig det samme billede som i 2008, så her har et ekstra år med
reformen ikke ændret lærernes opfattelse. Det øgede krav til selvstændighed spiller ind i forhold
til udviklingen af disse kompetencer. Som flere lærere giver udtryk for, så er det ikke længere
muligt ”bare at gøre det, man får besked på”, og der stilles større krav til, at eleverne selv definerer og løser deres opgaver inden for en rimelig tidsramme.
Igennem hele undersøgelsens periode har lærerne skelnet mellem elevtyperne, og i hvilket omfang deres studiekompetencer – herunder deres evne til at administrere deres ressourcer – øges.
De fleste lærere mener, at de svageste elever ikke vil få styrket deres studiekompetencer, men
at de omvendt heller ikke vil opleve, at de bliver svækket. Enkelte mener, at en stor midtergruppe vil flytte sig mærkbart og komme meget længere i forhold til studiekompetencer end under
den gamle ordning.
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Alle lærere er enige om, at især de stærkeste elever vil profitere af reformen, og mange er bekymrede for øgede skel i gymnasieskolerne imellem ”dem der knækker koden, og dem der ikke
gør det”. Bekymringerne går især på kravene om tværfaglighed, metodebevidsthed, evnen til at
reflektere over egen læring og kernefagligheden.
Ti af de interviewede lærere er overbeviste om, at kernefagligheden svækkes med reformen. Den
primære begrundelse har alle tre år været, at timer er skåret væk, og at dette ikke kompenseres
af den tværfaglige undervisning og øgede studiekompetencer. Andre fem lærere mener, at kernefagligheden derimod styrkes21:
•
•
•

Tre begrunder det med, at øgede studiekompetencer og tværfaglighed styrker elevernes
evne til at forstå og tilegne sig alle fag
En begrunder det med, at timerne er øget i hans fag
En skelner simpelthen ikke mellem kernefaglighed og studiekompetencer og mener, at
begge dele styrkes.

Det er ikke på baggrund af spørgeskemaet muligt at undersøge, i hvilket omfang elevernes fagfaglige kompetencer er blevet påvirket af reformen. Derimod er der i elevinterviewene nogle interessante refleksioner over emnet.
To af de dygtige elever, begge fra htx, giver eksempelvis udtryk for, at studieområderne er irrelevante, og ikke mindst, at de tværfaglige forløb på tværs af fakulteter ligefrem bremser dem i
deres faglige udvikling. Argumentet er, at det faglige niveau i de tværfaglige forløb på tværs af
fakulteter aldrig når lige så højt op som i enkeltfaglige forløb.
”Tværfaglige projektforløb er meningsløse. Der lærer man at kombinere ting, og det er ok, men
det føles som om, man tvinger niveauet i knæ. Eksempelvis havde vi et forløb, hvor vi skulle
kombinere dansk og kemi. Det danske betød, at kemien endte i populærvidenskab, så der lærte
jeg ikke noget.”
En betragtning fra flere af de andre elever er ligeledes værd at bemærke. Således er der mange
elever, der giver udtryk for, at det de lærer i studieområderne og AT-forløbene ikke anvendes i
de enkeltfaglige fag. I mange tilfælde er man ikke tværfaglig i de enkeltfaglige fag, medmindre
lærerne ligefrem opfordrer til det. AT-forløb, studieområder og tværfaglighed bliver dermed til
isolerede forløb på skolen, som eleverne ikke nødvendigvis forbinder med resten af undervisningen på gymnasiet.
”De metoder, jeg lærer under studieretningsprojekterne og AT-forløbene, såsom at kombinere
fag, bruger jeg aldrig i de enkelte fag.”
”Jeg synes ikke, at jeg kan bruge det tværfaglige i de enkeltfaglige fag. Det jeg lærer under ATforløbene er meget specifikt og den viden jeg får, har jeg svært ved at overføre til andre fag.”
Dette er en udvikling, som også mange lærere har fået øje på.
”Det er ikke sådan, at eleverne – uden lærernes opfordring – tænker tværfagligt i de konkrete
fag. Man skal som lærer stempler projektet som tværfagligt, før eleverne tænker tværfagligt i de
enkelte fag.”
Hvis reformen skaber et skel, hvor kun de dygtigste profiterer af de nye muligheder, kan det være en forklaring på, at 3. års eleverne efter reformen kun i meget begrænset omfang er blevet
bedre til kritisk tænkning, organisering (kategorisering, disposition, fokusering) og elaborering
(inkluderer elementer som tværfaglighed), på trods af at disse elementer alle har fået mere fokus
efter reformen. Forklaringen skal da findes i, at det kun er meget få elever, der har mulighed for
at honorere de nye krav. De gennemførte interview med elever efter reformen viser da også, at
nogle elever stadig ikke ”har knækket nødden”, imens andre er fuldt bevidste om, hvilke krav der
stilles til dem.
21

En del lærer mener sig ikke i stand til at vurdere reformens effekt på forskellige elevtyper endnu.
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Som tidligere nævnt er det dog også muligt, at den begrænsede positive udvikling skyldes, at
MLSQ-skemaet måler, hvor flittige eleverne er og ikke, hvor dygtige de er (strategier frem for
kompetencer). Derfor ses der i det følgende på forskellene mellem de to gruppers besvarelser på
enkelte meget konkrete spørgsmål, hvor denne "støj" i data er søgt elimineret.
Tabel 10: Udviklingen i forhold til konkrete spørgsmål om tværfaglighed

Spørgsmål

Gns. 3. årgang 2007

Gns. 3. årgang 2009

Difference

Jeg prøver at forbinde det, jeg lærer i de forskellige fag

4,29

4,21

- 0,08

Jeg prøver at hente ideer og begreber fra andre fag og
bruge dem i nye fag

4,24

4,15

- 0,09

Jeg tror, at det jeg lærer i et fag, kan jeg bruge i andre
fag

5,18

5,14

- 0,04

Antal respondenter

450

328

Note: * betyder, at forskellen er signifikant.

På ingen af de tre spørgsmål om tværfaglighed scorer 3. års eleverne efter reformen højere end
3. års eleverne før reformen. Dette viser, at eleverne efter reformen ikke er blevet bedre til at
arbejde tværfagligt og ligeledes, at de ikke er mere overbeviste om, at det giver mening at arbejde tværfagligt. Der er tre mulige forklaringer herpå:
•

Øget tværfaglighed og kritisk tænkning indfanges ikke af spørgeskemaundersøgelserne,
fordi begge dele foregår i isolerede forløb initieret af reformen, men ikke i den enkeltfaglige undervisning.

•

Det er kun de bedste elever, der har profiteret af reformen og dermed i højere grad udviklet disse kompetencer efter reformen. Andelen, der har profiteret, er så lille, at der ikke kan identificeres data.

•

Eleverne efter reformen arbejder ikke mere tværfagligt, end eleverne før reformen gjorde
det.

5.1.1 Undervisningsmetoder

Ser vi på, hvilke undervisningsmetoder eleverne før og efter reformen lærer mest af, viser tabellen nedenfor, at eleverne efter reformen i højere grad lærer af individuel opgaveløsning og i mindre grad af tavleundervisning, sammenlignet med eleverne før reformen. Derudover er der en
svag tendens til, at eleverne efter reformen i højere grad lærer af gruppearbejde og tværfaglig
undervisning. Her er udviklingen dog ikke signifikant.
Tabel 11: Udviklingen i undervisningsmetoder, som eleverne lærer af

Gennemsnit
2007

Gennemsnit
2009

Difference

Tavleundervisning

3,78

3,65

-0,13*

Gruppearbejde

3,40

3,50

0,10

Individuel opgaveløsning

3,44

3,61

0,17*

Projektarbejde

3,79

3,81

0,02

Tværfagligt

3,27

3,34

0,07

n=328

Tabellerne indikerer samtidig, at der enten er kommet mere tværfaglig undervisning med reformen eller alternativt, at den tværfaglige undervisning er blevet mere tydelig. Dette konkluderes
på baggrund af, at andelen af ”ved ikke”-besvarelser er højere blandt elever før reformen end
blandt elever efter reformen.
Lærerne synes ikke umiddelbart at kunne genkende denne udvikling i relation til tavleundervisning og individuel opgaveløsning. Generelt giver lærerne eksempelvis udtryk for, at eleverne staEVALUERING AF LÆRING OG LÆRINGSPOTENTIALE PÅ STX, HHX OG HTX EFTER GYMNASIEREFORMEN
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dig efterspørger struktur, tavleundervisning og alle de andre klassiske undervisningsformer. Flere
lærere sætter også spørgsmålstegn ved, om eleverne efter reformen er mere selvstændige.
”Eleverne stiller flere og flere spørgsmål til studieretningsprojektet,
studi
og jeg har slet ikke en fo
fornemmelse af, at de er mere selvstændige. De er heller ikke blevet bedre til at prioritere deres tid.
De bruger meget mere tid på det, end de burde.”
burde
I og med at reformen har udmøntet sig meget forskelligt på stx,
s
hhx og htx, bl.a. i kraft af at
omvæltningen har været størst på stx, er det interessant at se nærmere på, om de identificerede
forskelle mellem elever før og efter reformen er afhængige af institutionstyperne. I det o
omfang at
det især er blandt stx-elever,
ever, at der er forskelle, ville dette understøtte en tese om, at forskellene
skal tilskrives reformen. Dette vil være fokus i næste afsnit.

5.2

Bag om de identificerede forskelle i tilgang til læring
Ikke overraskende er der interessante forskelle mellem institutionstyper,
institutionstyper, ingen af dem er dog
signifikante. Overordnet viser undersøgelsen, at for eleverne på stx og htx er differencen negativ
for fem af de 15 indeks. Det betyder, at på stx og htx scorer eleverne efter reformen lavere end
eleverne før reformen på fem af de 15 indeks. Af figuren fremgår det, at kun i ét tilfælde er diffediff
rencen negativ på samme indeks, nemlig indeks 10 om kritisk tænkning. Hhx-elever
Hhx elever derimod opo
lever en positiv difference på alle indeks og på enkelte indeks en relativt stor positiv d
difference.
Det betyder, at det især er på hhx,
hhx at eleverne efter reformen scorer højere end eleverne før rreformen gjorde det.
Figur 14:: Differencen for gennemsnitsscorerne (når gennemsnitsscorerne for elever på 3. år før og efter
reformen
eformen sammenlignes) på de 15 indeks fordelt efter institutionstype

n=450 (3- års elever før reformen) og 328 (3. års elever efter reformen).
reformen)

På stx er 3. års eleverne efter reformen mindre gode til at elaborere, til at lære udenad, tænke
kritisk og søge at samarbejde end 3. års eleverne før reformen. Samtidig føler de, at de i mindre
grad har kontrol over egen læringssituation, end 3. års eleverne
eleverne før reformen følte det. Generelt
er der dog tale om en meget begrænset udvikling (0,04-0,13
(0,04
point).
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Samarbejde, kritisk tænkning og elaborering er helt centrale elementer i gymnasiereformen, og
den meget svage, men stadig "negative" udvikling hos stx’erne, som har oplevet den største ændring i forbindelse med reformen, kan derfor være overraskende. Hvis der samtidig var sket et
fald i indeksene for ekstern, intern eller opgavedreven motivation, kunne forklaringen være de
mange ændringer og deraf følgende frustrationer og kaoslignende tilstande, som nogle lærere og
elever på stx beskriver. Men da motivationen ikke er faldet, skal forklaringen i stedet søges et af
følgende to steder:
•

Reformen har ikke øget stx-elevernes vilje til at tænke tværfagligt, tænke kritisk og samarbejde, men derimod deres vilje til at administrere deres ressourcer og organisere deres
arbejde.

•

Reformen har øget stx-elevernes bevidsthed om, at gymnasiet stiller krav om tværfagligt
arbejde, kritisk tænkning og samarbejde, og det kan betyde, at de er mere kritiske i forhold til deres egen vilje/evne til at arbejde med disse elementer i skolen.

Det eneste indeks, hvor en "positiv" difference er større på stx end på hhx og htx, er indekset for
eksamensangst. Udviklingen springer særligt i øjnene, fordi eleverne fra htx har oplevet den
modsatte udvikling, hvor 3. års eleverne efter reformen er mindre eksamensangste, end 3. års
eleverne før reformen var det. Dette billede genfindes i det kvalitative materiale, hvor det er tydeligt, at stx-eleverne er mere eksamensangste. Årsagen er, at stx-eleverne kan mærke, at eksamen nærmer sig, og de føler sig stadig meget famlende over for eksamen. De føler ikke, at de
helt har afkodet, hvad der forventes af dem, og de kan mærke, at også lærerne er i tvivl om,
hvad der forventes til eksamen. Citatet nedenfor illustrerer dette:
”AT er det værste forløb overhovedet. Det tager lang tid i forhold til den almene uddannelse. I
den tid har man svært ved at se, hvad man har lært. Lærerne siger forskellige ting, da de har
forskellige opfattelser af AT, hvad man skal have med i en opgave, hvad man skal lægge vægt på
etc.”
På hhx og htx har omvæltningen været mindre, i og med at forløb på tværs af fakulteter og det
store fokus på metode er mindre udbredt. Som følge heraf er lærerne og dermed også eleverne
mindre usikre på, hvilke krav der stilles til dem i forbindelse med eksamen.
Blandt hhx-eleverne i indeværende undersøgelse er der en relativt stor forskel på gennemsnitsværdierne for 3. års eleverne før og efter reformen på tre indeks. Denne udvikling indikerer, at 3.
års eleverne på hhx efter reformen i højere grad gør sig umage end 3. års eleverne før reformen.
Ligeledes motiveres de i højere grad af såvel eksterne målsætninger som opgavens egenværdi.
Det kvalitative materiale præsenterer ikke umiddelbart en forklaring herpå.
Blandt respondenterne fra htx er 3. års eleverne efter reformen først og fremmest mindre eksamensangste og mindre flittige til at tænke kritisk i lektielæsningen, end 3. års eleverne før reformen var det. De synes ligeledes i lidt mindre grad at være motiverede af eksterne målsætninger. En mulig forklaring herpå blev præsenteret af en af de interviewede lærere, der fortalte, at
med gymnasiereformen og ikke mindst studieretningsforløbene er klasserne på htx blevet mere
homogene. Elever, der tidligere blev frustrerede over det høje naturvidenskabelige niveau, som
alle elever på htx skulle have, vil i dag vælge studieretninger med langt mindre naturvidenskabeligt indhold – eksempelvis kommunikation. Det kan forklare faldet i eksamensangst, men ikke
nødvendigvis at eleverne er mindre flittige til at tænke kritisk, eller at de er mindre motiverede af
eksterne målsætninger og kampen for gode karakterer.

5.3

Delkonklusion
Det er de samme fem indeks, som eleverne på 3. år før og efter reformen scorer højest på. Således motiveres eleverne både før og efter reformen særligt af opgavens egenværdi, eksterne målsætninger og indre målsætninger. Desuden har eleverne både før og efter reformen generelt en
tro på, at deres læringsbestræbelser vil resultere i gode resultater, og så er de gode til at søge
hjælp. Laveste scorer såvel før og efter reformen er på indeksene for organisering af skolearbejdet, samarbejde og udenadslære.
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Når der analyseres på forskelle i gennemsnitsværdierne for de 15 indeks, viser det sig, at 3. års
eleverne efter reformen har højere gennemsnitsværdier på alle 15 indeks. Det betyder, at 3. års
eleverne efter reformen set i forhold til 3. års eleverne før reformen er:




Mere motiverede
Bedre til at anvende kognitive og metakognitive strategier i deres lektielæsning
Bedre til at administrere deres ressourcer.

På fire indeks i MLSQ-skemaet er der signifikante forskelle mellem 3. års eleverne før og efter reformen. Dermed kan det konkluderes, at 3. års eleverne efter reformen set i forhold til 3. års
eleverne før reformen:
•
•
•
•

I højere grad motiveres af opgavens egenværdi
Er bedre til at anvende strategier for organisering af deres tid og studiemiljø
Er bedre til at ”gøre sig umage”
Er bedre til at søge hjælp.

At eleverne efter reformen er mere motiverede end før reformen er noget overraskende, da flere
lærere har givet udtryk for, at reformen har givet meget "støj" i undervisningen. Eleverne selv
har ligeledes givet udtryk for, at reformen har givet en del usikkerhed i undervisningen, og i nogle tilfælde har de kunnet mærke, at lærerne har været frustrerede/stressede. Alligevel er eleverne altså mere motiverede efter reformen end før reformen. De gennemførte interview med eleverne indikerer, at forklaringen bl.a. skal findes i det øgede fokus på større projekter med mulighed for at gå i dybden med konkrete emner samt i hele organiseringen omkring studieretninger.
Store og små projekter, hvor et eller flere fag relateres til problemstillinger i hverdagen, er for
mange elever den absolut mest interessante undervisnings- og opgavemetode. Derudover giver
mange elever på 3. år udtryk for, at gymnasiet er blevet meget mere interessant, nu hvor de kun
har studieretningsfagene. Reformen synes dermed i et vist omfang at have haft succes med at
bidrage til at motivere, engagere og aktivere eleverne og dermed styrke deres udbytte gennem
at lade uddannelserne tage udgangspunkt i de unges forudsætninger og interesser. At signifikant
flere elever motiveres af opgavens egenværdi efter reformen kan således ses som et udtryk herfor.
Analysen viser ligeledes, at reformen har bidraget til at styrke uddannelsernes studieforberedende funktion i form af at udvikle elevernes evne til at administrere deres tid og ressourcer (evnen
til at anvende strategier for organisering af tid og læringsmiljø, til at ”gøre sig umage” og til at
søge hjælp). Eleverne og en stor del af lærerne giver da også i de gennemførte interview udtryk
for, at netop øget fokus på administration af ressourcer er en af de ting, reformen har bevirket.
Lærerne og en del af eleverne mener på den anden side, at reformen svækker det faglige element i uddannelsernes studieforberedende funktion. Årsagen hertil er ifølge lærere og elever, at
den tid, der anvendes på AT-forløb, studieområder, studieretningsprojekter m.m., ikke giver den
samme værdi til det fag-faglige, som det ”koster” enkeltfagene at afgive timer til udviklingen af
studiekompetencer og tværfaglighed. Det har ikke været inden for rammerne af indeværende
evaluering at undersøge gymnasiereformens effekter på elevernes fag-faglige kompetencer,
hvorfor det ikke er muligt at be- eller afkræfte denne tese.22
Derimod viser analysen af elevernes score på MLSQ-skemaet ikke, at gymnasiereformens krav
om øget samspil mellem fagene har resulteret i, at eleverne er blevet bedre til at kombinere flere
fag. Dette er noget overraskende, da tværfaglighed er et centralt element i reformen, lige såvel
som udviklingen af kognitive og metakognitive strategier er et vigtigt element i udviklingen af
elevernes studiekompetencer og faglighed.
Datamaterialet angiver flere årsager til dette resultat. Først og fremmest skal MLSQ-skemaet tolkes med forbehold, da skemaet måler, i hvilket omfang eleverne anvender metakognitive og
22

For en evaluering af udviklingen i det faglige niveau for forskellige faggrupper, se EVA's rapporter:

http://eva.dk/projekter/2008/fagomraadeevalueringer-i-gymnasiale-uddannelser-2008.
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kognitive strategier i lektielæsningen, men ikke måler elevernes kognitive og metakognitive
kompetencer – som eksempelvis en bevidsthed om forskellige tolkningsprocesser og evnen til at
tænke kritisk. Det er derfor muligt, at eleverne efter reformen har forbedret deres kognitive og
metakognitive kompetencer, men blot ikke systematisk anvender strategier herfor i deres lektielæsning på 3. år.
En anden forklaring kan være, at mange af de nye elementer i reformen er blevet implementeret
relativt isoleret fra den almindelige fag-faglige undervisning, som det allerede er blevet påpeget.
At eleverne efter reformen ikke er blevet bedre til at anvende kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen kan derfor også være et udtryk for, at de har svaret med udgangspunkt i,
hvordan de arbejder i og forbereder sig til den ”almindelige undervisning”, frem for hvordan de
arbejder i og forbereder sig til særlige forløb som AT, SO og SRP.
Hvor meget af udviklingen der kan tilskrives reformen bliver dog ekstra svært at gennemskue,
når data brydes ned på institutionstyper. Forventningen var, at der især ville ske en udvikling for
stx-elever, hvor reformen har været mest gennemgribende. I stedet synes det at være blandt
hhx-eleverne, at der er den mest entydige forskel mellem 3. års elever før og efter reformen. På
hhx er der således en "positiv" udvikling på alle indeks og især på indekset for ”at gøre sig umage” og at motiveres af såvel eksterne målsætninger som opgavens egenværdi.
Stx og htx derimod oplever såvel "positive" som "negative" forskelle på 3. års eleverne før og efter reformen, dog ikke på de samme indeks. Forskellene er små, og generelt indeholder data ikke
forklaringer på disse forskelle, ud over at reformen på stx har skabt en usikkerhed, som kan forklare den negative indvirkning på stx-elevernes følelse af kontrol over egen læringssituation og
på deres tendens til eksamensangst.
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6.

KONKLUSION

6.1

Udviklingen i lærernes tilgang til undervisning
Skolerne har generelt organiseret sig ens med hensyn til teams og studieretningsforløb. Derimod
er der forskel på, i hvilket omfang skolerne har faste rammer for AT-forløbene, AS-forløbene og
studieområderne. Tendensen er dog, at stadig flere skoler får mere faste rammer.
Skoleorganiseringen synes ikke at have betydning for lærernes holdninger til reformen eller for
lærernes tilgang til undervisningen.
Direkte adspurgt i spørgeskemaet og i interviewene giver lærerne udtryk for, at deres undervisningsmetoder kun i begrænset omfang har ændret sig som følge af reformens krav om tværfaglighed og teamsamarbejde. Kun 7 % angiver i 2009, at kravet om tværfaglighed har resulteret i
store ændringer i deres undervisningsmetoder. De justeringer, der alligevel beskrives, består
primært i, at lærerne en gang imellem lægger et lidt andet fokus i en time, eksempelvis ved at
være mere eksplicitte omkring, hvilke studiekompetencer eleverne forventes at udvikle/anvende.
Enkelte lærere angiver desuden, at de har gennemført mindre justeringer i deres undervisning i
løbet af de første år efter reformen. Justeringerne kan både tage form af mere styret eller mindre
styret undervisning, om end der er en svag tendens til, at flere lærere gennemføre en mere styret undervisning i 2009, end de gjorde i 2007.
Spørgeskemaundersøgelserne blandt 3. års elever før og efter reformen viser dog, at der er mere
tværfaglig undervisning og mindre tavleundervisning efter reformen end før reformen. At lærernes selv ikke beskriver denne ændring kan forklares ved, at lærerne i deres besvarelser har taget
udgangspunkt i deres eget fag. Data indikerer, at ændringerne netop ikke er sket i de enkeltfaglige timer, men derimod i de forskellige tværfaglige forløb. Dermed synes reformens effekt på
undervisningen at være begrænset til projektforløbene, hvorimod undervisningen i de enkeltfaglige fag ikke har ændret sig.

6.2

Udviklingen i elevernes tilgang til læring fra 1. år til 3. år.
Udviklingen i elevernes tilgang til læring fra 1. år til 3. år er først og fremmest belyst gennem
MLSQ-skemaet, der måler elevernes motivation, kognitive og metakognitive strategier samt elevernes administration af deres ressourcer gennem 15 forskellige indeks.
De fem indeks, hvor eleverne scorer højest, er fire af de seks indeks for motivation samt indekset
for at søge hjælp. Eleverne motiveres særligt af opgavens egenværdi23 og tror generelt på, at deres læringsbestræbelser vil resultere i gode resultater24. Hvor interne målsætninger på 1. år var
vigtigere motivationsfaktorer end eksterne målsætninger (andres forventninger og ønsket om høje karakterer), er det på 3. år omvendt, hvilket kan hænge sammen med, at karaktererne på 3.
år er vigtigere, end de var på 1. år med hensyn til muligheden for videre uddannelse. De laveste
scorer er såvel på 1. år som på 3. år på indeksene for samarbejde, udenadslære og organisering
af skolearbejdet.
Herudover viser analysen, at følgende udviklinger er signifikante:
•

Eleverne er i løbet af gymnasiets tre år blevet mindre motiverede for skolearbejdet, dårligere til at anvende kognitive og metakognitive strategier og dårligere til at administrere
deres ressourcer.

•

Det er særligt de elever, der scorer højt på et givet indeks i 2007, som har en "negativ"
udvikling på samme indeks i 2009.

•

Elever, der scorer lavt på et givet indeks i 2007, har derimod en "positiv" udvikling eller
alternativt en meget lav "negativ" udvikling på samme indeks i 2009.

23

Det indeks med højest score begge år.

24

Indekset har den anden højeste score begge år.
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At eleverne på 3. år er mindre motiverede, dårligere til at anvende kognitive og metakognitive
strategier i lektielæsningen og dårligere til at administrere deres ressourcer, understøttes af det
kvalitative materiale. En del elever giver direkte udtryk for, at deres motivation har været faldende, og at de er mindre strukturerede og mere selektive i deres lektielæsning. Ifølge eleverne
selv falder motivationen, fordi arbejdspresset er steget, og fordi gymnasiet ikke er så nyt og
spændende længere. Flere lærere mener derudover, at det er en naturlig udvikling for elever i
denne aldersgruppe, at andre ting end skolen bliver stadig vigtigere. Dette ses også af de gennemførte interview med eleverne, hvor fritidsjob, fritidsinteresser og sociale aktiviteter i løbet af
de tre år bliver en stadig vigtigere begrundelse for ikke at lave lektier.
Det kvalitative materiale viser samtidig, at eleverne er blevet mere selvstændige, og at de er bevidste om og på 3. år ofte i stand til at honorere øget krav til argumentation, perspektivering og
kritisk tænkning, om end dette primært sker i opgaver og projekter. Dette indikerer, at elevernes
kognitive og metakognitive kompetencer er øget, selv om deres strategier for anvendelse af disse
kompetencer i lektielæsningen er mindsket.
Med henblik på at se nærmere på, om det er en bestemt type elever, som gymnasieskolerne ikke
kan rumme, er der gennemført en analyse af de elever, der deltog i 2007-undersøgelsen, men
som senere er gået ud af gymnasiet. Analysen viser, at gymnasiet efter reformen har svært ved
at rumme elever, der særligt er motiverede af eksterne faktorer, men som har svært ved at gøre
sig umage i skolearbejdet. Derudover har disse elever lav selvtillid i skolearbejdet, og de anvender ikke i særlig høj grad forskellige strategier til at styre deres tidsforbrug og organisere deres
skolearbejde.
Datasættet giver ikke mulighed for at gennemføre samme analyse af elever, der frafaldt gymnasiet før reformen.
Ud over de generelle udviklingstendenser beskrevet ovenfor, er der to andre signifikante resultater i datamaterialet:
•

Både drenge og piger bliver i løbet af gymnasietiden dårligere til at gøre sig umage, men
udviklingen er mest markant hos drengene.

•

Eleverne bliver i løbet af gymnasiet dårligere til at anvende strategier for elaborering,
men denne udvikling er signifikant større for stx-elever end for hhx-elever. Elaborering
omhandler, hvorvidt eleven benytter parafrase, opsummering, analogier og udviklet notattagning, der hjælper til at integrere ny information med hidtidig viden.

Data indeholder ikke eksempler eller forklaringer på, hvorfor drengene i løbet af gymnasietiden
har en større "negativ" udvikling end pigerne med hensyn til at gøre sig umage.
Da skolernes organisering generelt har været uændret i løbet af de tre år, og da der heller ikke er
en signifikant udvikling i lærernes tilgang til undervisning på hverken hhx, htx og stx, er det ikke
overraskende, at der kun er ét indeks, hvor udviklingen er signifikant anderledes på én institutionstype set i forhold til en anden institutionstype. Den identificerede forskel mellem stx og hhx i
forhold til anvendelsen af elaboreringsstrategier kan ikke identificeres i eller forklares med det
kvalitative materiale.
I forhold til hvilke typer undervisning og opgaver, eleverne lærer mest af, er udviklingen ligeledes begrænset. Mest markant er det, at individuel opgaveløsning er den eneste arbejdsmetode,
hvor der ikke kan identificeres et fald i andelen af elever, der lærer meget eller rigtig meget af
metoden. Den generelt negative tendens fra MLSQ-skemaet gentages altså i forhold til, hvilke
metoder eleverne lærer af. Det er især i forhold til tværfaglig undervisning og gruppearbejde, at
der fra 1. år til 3. år er sket et fald i andelen af elever, der lærer meget eller rigtig meget. Det
kvalitative materiale støtter op om konklusionen om en begrænset udvikling.
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6.3

Forskelle i elevernes tilgang til læring før og efter reformen
Det er de samme fem indeks, som eleverne på 3. år før og efter reformen scorer højest på. Således motiveres eleverne både før og efter reformen særligt af opgavens egenværdi, eksterne målsætninger og indre målsætninger. Desuden har eleverne både før og efter reformen generelt en
tro på, at deres læringsbestræbelser vil resultere i gode resultater, og så er de gode til at søge
hjælp. Laveste scorer såvel før og efter reformen er på indeksene for organisering af skolearbejdet, samarbejde og udenadslære.
3. års eleverne efter reformen har højere gennemsnitsværdier på alle 15 indeks i MLSQ-skeamet.
Forskellene er dog generelt små med stigningen i gennemsnitsværdien på de enkelte indeks i intervallet 0,02-0,31 enheder. Det betyder, at 3. års eleverne efter reformen set i forhold til 3. års
eleverne før reformen er:




Mere motiverede
Bedre til at anvende kognitive og metakognitive strategier i deres lektielæsning
Bedre til at administrere deres ressourcer.

På fire indeks i MLSQ-skemaet er der signifikante forskelle mellem 3. års eleverne før og efter reformen. De fire indeks peger på, at 3. års eleverne efter reformen set i forhold til 3. års eleverne
før reformen:
•
•
•
•

I højere grad motiveres af opgavens egenværdi
Er bedre til at anvende strategier for organisering af deres tid og studiemiljø
Er bedre til at ”gøre sig umage”
Er bedre til at søge hjælp.

At eleverne efter reformen er mere motiverede end før reformen er noget overraskende, da flere
lærere har givet udtryk for, at reformen har givet meget "støj" i undervisningen. Eleverne selv
har ligeledes givet udtryk for, at reformen har givet en del usikkerhed i undervisningen, og i nogle tilfælde har de kunnet mærke, at lærerne har været frustrerede/stressede. Alligevel er eleverne altså mere motiverede efter reformen end før reformen. De gennemførte interview med eleverne indikerer, at forklaringen bl.a. skal findes i det øgede fokus på større projekter med mulighed for at gå i dybden med konkrete emner, samt i hele organiseringen omkring studieretninger.
Store og små projekter, hvor et eller flere fag relateres til problemstillinger i hverdagen, er for
mange elever den absolut mest interessante undervisnings- og opgavemetode. Derudover giver
mange elever på 3. år udtryk for, at gymnasiet er blevet meget mere interessant, nu hvor de kun
har studieretningsfagene. Reformen synes dermed i et vist omfang at have haft succes med at
bidrage til at motivere, engagere og aktivere eleverne og dermed styrke deres udbytte gennem
at lade uddannelserne tage udgangspunkt i de unges forudsætninger og interesser. At signifikant
flere elever motiveres af opgavens egenværdi efter reformen kan således ses som et udtryk herfor.
Analysen viser ligeledes, at reformen har bidraget til at styrke uddannelsernes studieforberedende funktion i form af at udvikle elevernes evne til at administrere deres tid og ressourcer (evnen
til at anvende strategier for organisering af tid og læringsmiljø, til at ”gøre sig umage” og til at
søge hjælp). Eleverne og en stor del af lærerne giver da også i de gennemførte interview udtryk
for, at netop øget fokus på administration af ressourcer er en af de ting, reformen har bevirket.
Lærerne og en del af eleverne mener på den anden side, at reformen svækker det faglige element i uddannelsernes studieforberedende funktion. Årsagen hertil er ifølge lærere og elever, at
den tid, der anvendes på AT-forløb, studieområder, studieretningsprojekter m.m., ikke giver den
samme værdi til det fag-faglige, som det ”koster” enkeltfagene at afgive timer til udviklingen af
studiekompetencer og tværfaglighed. Det har ikke været inden for rammerne af indeværende
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evaluering at undersøge gymnasiereformens effekter på elevernes fag-faglige kompetencer,
hvorfor det ikke er muligt at be- eller afkræfte denne tese.25
Endelig viser data, at eleverne efter reformen generelt set er blevet bedre til at anvende kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen. Dog er der her ingen enkeltindeks, hvor udviklingen er signifikant. Dermed er det ikke på baggrund af analysen muligt at konkludere, at gymnasiereformens krav om øget samspil mellem fagene har resulteret i, at eleverne er blevet bedre
til at kombinere flere fag. Dette er noget overraskende, da tværfaglighed er et centralt element i
reformen.
Datamaterialet angiver flere årsager til dette resultat. Først og fremmest skal MLSQ-skemaet tolkes med forbehold, da skemaet måler, i hvilket omfang eleverne anvender metakognitive og
kognitive strategier i lektielæsningen, men ikke måler elevernes kognitive og metakognitive
kompetencer – som eksempelvis en bevidsthed om forskellige tolkningsprocesser og evnen til at
tænke kritisk eller tværfagligt. Det er derfor muligt, at eleverne efter reformen har forbedret deres kognitive og metakognitive kompetencer, men blot ikke systematisk anvender strategier herfor i deres lektielæsning på 3. år.
En anden forklaring kan være, at mange af de nye elementer i reformen er blevet implementeret
relativt isoleret fra den almindelige fag-faglige undervisning, som det allerede er blevet påpeget.
At eleverne efter reformen ikke er blevet bedre til at anvende kognitive og metakognitive strategier i lektielæsningen kan derfor også være et udtryk for, at de har svaret med udgangspunkt i,
hvordan de arbejder i og forbereder sig til den ”almindelige undervisning”, frem for hvordan de
arbejder i og forbereder sig til særlige forløb som AT, SO og SRP.
Brydes data ned på institutionstyper, viser det sig, at der blandt hhx-eleverne er den mest entydige forskel mellem 3. års elever før og efter reformen. På hhx er der således en "positiv" udvikling på alle indeks. Stx og htx derimod oplever såvel "positive" som "negative" forskelle på 3. års
eleverne før og efter reformen, dog ikke på de samme indeks. Forskellene er små, og generelt
indeholder data ikke forklaringer på disse forskelle.
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For en evaluering af udviklingen i de faglige niveau for forskellige faggrupper, se EVA's rapporter:

http://eva.dk/projekter/2008/fagomraadeevalueringer-i-gymnasiale-uddannelser-2008.
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BILAG A
SPØRGESKEMA TIL ELEVERNE

Følgende spørgsmål drejer sig om, dig og det gymnasium du går på.

1.

Hvor gammel er du?

__år

2. Er du…? (sæt kun ét kryds)
(1)  Mand
(2)  Kvinde
3.
(1)
(2)
(3)

Hvilken type gymnasium går du på? (sæt kun ét kryds)
 Alment gymnasium (STX)
 Handelsgymnasium (HHX)
 Teknisk gymnasium (HTX)

4.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hvad lavede du året før du startede i gymnasiet? (sæt kun ét kryds)
 Gik i 9. klasse i folkeskolen / privatskole
 Gik i 10. klasse i folkeskolen / privatskole
 Gik på efterskole
 Havde sabbatår
 Gik på en anden ungdomsuddannelse
 Andet. Venligst angiv hvad: ____________

5.

Hvad var din gennemsnitskarakter fra folkeskolen/efterskolen/privatskolen? ___________
 Ved ikke / ønsker ikke at oplyse

6.

Hvilken studieretning har du ønsket som 1. prioritet?

6.a Hvilken studieretning har du ønsket som 1. prioritet? (stx)
(1) 
Naturvidenskabeligt orienteret (med fx biologi, fysik, kemi)
(2) 
Samfundsvidenskabeligt orienteret (med samfundsfag, og fx engelsk eller matematik)
(3) 
Humanistisk/sprogligt orienteret (med fx engelsk, spansk, tysk)
(4) 
Kreativt/kunstnerisk orienteret (med fx musik, mediefag, billedkunst)
(5) 
Ved ikke
6.b Hvilken studieretning har du ønsket som 1. prioritet (htx)
(1) 
Naturvidenskabeligt orienteret (med fx matematik, fysik, innovation)
(2) 
Teknologisk orienteret (med fx teknologi, design, økonomi)
(3) 
Kommunikationsteknisk orienteret (med fx kommunikation/it, samfundsfag, sprog)
(4) 
Ved ikke
6. c Hvilken studieretning har du ønsket som 1. prioritet (hhx)
(1)  Markedsorienteret (med fx afsætning, it, markedskommunikation eller innovation)
(2)  Internationalt orienteret A (med to fremmedsprog)
(3)  Internationalt orienteret B (med fx ét fremmedsprog, kulturforståelse og international økonomi
eller afsætning)
(4)  Matematik/it-orienteret (med matematik og it sammen med et tredje fag)
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(5)
(6)




Økonomisk orienteret (med fx virksomhedsøkonomi, matematik, finansiering eller organisation)
Ved ikke

7.

Hvilke studieretningsfag har du valgt på A-niveau?
 Afsætning
 Biologi
 Engelsk
 Fransk
 Fysik
 Græsk
 International økonomi
 It
 Italiensk
 Kemi
 Kommunikation/ it
 Latin
 Matematik
 Musik
 Russisk
 Samfundsfag
 Spansk
 Teknologi
 Tysk
 Virksomhedsøkonomi.
 Andet. Venligst angiv hvad: ____________
 Ved ikke

8.

Hvilke studieretningsfag har du valgt på B- eller C-niveau?
 Billedkunst
 Biologi
 Datalogi
 Design
 Dramatik
 Engelsk
 Filosofi
 Fransk
 Fysik
 Idehistorie
 Idræt
 Informationsteknologi
 It
 Kemi
 Kulturforståelse
 Latin
 Matematik
 Mediefag
 Musik
 Naturgeografi
 Programmering
 Psykologi
 Samfundsfag
 Religion
 Teknologi
 Tysk
 Andet. Venligst angiv hvad: ____________
 Ved ikke
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Undervisningen på gymnasiet.
Hvordan det foregår og hvad du synes, du lærer mest af

9.

Hvilke metoder bruger lærerne i undervisningen? Brug skalaen sådan at du sætter kryds ved 5, hvis det er
en type undervisning, som du har i næsten alle timer. Hvis det kun sker et par gange om året eller aldrig,
sætter du kryds ved 1. Sæt kryds mellem 1 og 5 afhængig af, hvor tit du synes, præcis dén type undervisning sker.
Næsten
altid

Ofte

En gang i
mellem

Sjældent

Aldrig

Ved ikke

Tavleundervisning – hvor læreren underviser inde i klassen og bruger tavlen meget.

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

Gruppearbejde – hvor I får lov til i en eller
flere timer at arbejde sammen om en lille
opgave.

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

It/virtuel – når undervisningen sker ved
brug af computer.

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

Individuel opgaveløsning – når I får tid til
i timerne selv at sidde og løse nogle opgaver.

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

Undervisning udenfor skolens område –
hvis I eksempelvis besøger en virksomhed, et museum eller lignende

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

Projektarbejde – når to eller flere elever
får lov til at arbejde sammen om at løse
et større projekt der tager en uge eller
mere.

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

Tværfagligt – når I arbejder med flere
forskellige fag på samme tid. Hvis I eksempelvis skal skrive en opgave, der både
inkluderer ting, I har lært i dansk og i historie

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

10. Hvilken undervisningsform synes du, at du lærer mest af? Brug skalaen sådan at du sætter kryds ved 5,
hvis det er en type undervisning, hvor du lærer rigtigt meget. Sæt kryds ved 1, hvis det er en type undervisning du overhovedet ikke synes du lærer noget af. Sæt kryds mellem 1 og 5 afhængig af, hvor meget
du synes, du lærer, når din underviser bruger de forskellige metoder.
Jeg lærer
rigtigt
meget

Jeg lærer
meget

Jeg lærer noget

Tavleundervisning – hvor læreren underviser inde i klassen og bruger tavlen meget.

(5) 

(4) 

(3) 

Gruppearbejde – hvor I får lov til i en eller
flere timer at arbejde sammen om en lille
opgave.

(5) 

(4) 

It/virtuel – når undervisningen sker ved
brug af computer.

(5) 

Individuel opgaveløsning – når i får tid til i
timerne selv at sidde og løse nogle opgaver.
Undervisning udenfor skolens område –
hvis i eksempelvis besøger en virksomhed,
et museum eller lignende.

Jeg
lære
lidt

Jeg lærer
næsten ikke noget

Ved ikke

(2) 

(1) 

(6) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 
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Jeg lærer
rigtigt
meget

Jeg lærer
meget

Jeg lærer noget

Projektarbejde – når to eller flere elever
får lov til at arbejde sammen om at løse et
større projekt der tager en uge eller mere.

(5) 

(4) 

(3) 

Tværfagligt – når I arbejder med flere forskellige fag på samme tid. Hvis I eksempelvis skal skrive en opgave, der både inkluderer ting, I har lært i dansk og i historie

(5) 

(4) 

(3) 

Jeg
lære
lidt

Jeg lærer
næsten ikke noget

Ved ikke

(2) 

(1) 

(6) 

(2) 

(1) 

(6) 

11. Hvilke typer opgaver synes du, at du lærer mest af? Brug skalaen sådan at du sætter kryds ved 5, hvis
det er en type opgave, hvor du lærer rigtigt meget. Sæt kryds ved 1, hvis det er en type opgave, du overhovedet ikke synes, du lærer noget af. Sæt kryds mellem 1 og 5 afhængig af, hvor meget du synes, du
lærer, når din underviser bruger de forskellige metoder.
Jeg lærer
rigtigt
meget

Jeg lærer
meget

Jeg lærer noget

Mindre individuelle opgaver – hvis du eksempelvis skal lave en lille opgave, der
svarer til 2-5 sider.

(5) 

(4) 

(3) 

Større individuelle projekter – hvis du eksempelvis skal lave et projekt selv, som
du forventes at bruge en uge eller mere
på.

(5) 

(4) 

Mindre mundtlige, individuelle præsentationer – hvis du skal lave et kort mundtligt oplæg for klassen.

(5) 

Mindre opgaver i grupper – hvis du sammen med andre skal lave en lille opgave,
der svarer til 2-5 sider.

Jeg
lære
lidt

Jeg lærer
næsten ikke noget

Ved ikke

(2) 

(1) 

(6) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

Større skriftlige, projekter i grupper – hvis
du sammen med andre skal lave et projekt, som I forventes at bruge en uge eller mere på.

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

Mindre mundtlige, præsentationer i grupper – hvis du sammen med andre skal
forberede et mundtligt oplæg for klassen.

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 
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Motivation og holdning til gymnasiet

12. Følgende spørgsmål drejer sig om din motivation og holdning til gymnasiet. Husk, at der ikke er nogen rigtige eller forkerte svar, bare svar så præcist som muligt. Brug skalaen til at besvare spørgsmålene. Hvis
du mener udsagnet er fuldstændig dækkende for dig, så sæt et kryds ved 7; hvis et udsagn på ingen måde er dækkende for dig, så sæt et kryds ved 1. Hvis der er noget rigtigt i udsagnet, så sæt et kryds ved et
tal mellem 1 og 7 som bedst beskriver, hvad du mener. Prøv at besvare alle spørgsmålene, selv om det
kan være svært.
Helt
rigtigt

…

Helt
forkert

Ved
ikke

Jeg foretrækker svære opgaver, som
virkelig er en udfordring for mig, så
jeg kan lære noget nyt.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Hvis jeg læser ordentlig på tingene,
så kan jeg lære det jeg skal.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg løser en opgave, tænker jeg
på, hvor dårligt jeg klarer mig i forhold til de andre i klassen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg tror, at det jeg lærer i et fag, kan
jeg bruge i andre fag

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg tror, jeg får virkelig gode karakterer.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg er sikker på, at jeg kan løse de
sværeste opgaver.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

At få en gode karakterer er det vigtigste for mig lige nu.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg løser en opgave, sidder jeg tit
og tænker på de andre spørgsmål eller opgaver, som jeg ikke kan løse.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Det er min egen fejl, hvis jeg ikke lærer noget.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Det er vigtigt for mig at lære noget.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Det vigtigste for mig lige nu er at få
et højt karaktergennemsnit.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Hvis jeg kan, vil jeg gerne have bedre karakterer end de fleste andre i
klassen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg afleverer noget, tænker jeg
på konsekvenserne af en dårlig karakter.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg vil gerne have indviklede opgaver, som får mig til at tænke over
tingene, også selv om de er svære at
løse.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg er meget interesseret i alle fag.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Hvis jeg arbejder hårdt nok, så vil jeg
forstå, hvad et fag går ud på.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg er utilpas og bange, når jeg går
til eksamen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg regner med at klare mig godt i
mine fag.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Det mest tilfredsstillende for mig er
at prøve at forstå opgaverne så godt
som muligt.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 
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Hvis jeg har mulighed for at vælge,
så prøver jeg at læse tekster eller
skrive opgaver jeg kan lære noget af
– også selv om det ikke nødvendigvis
giver en god karakter.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Hvis jeg ikke forstår stoffet, er det
fordi, jeg ikke har prøvet hårdt nok.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg kan godt lide at gå i gymnasiet.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Det er meget vigtigt for mig at forstå,
hvad et fag går ud på.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg kan mærke mit hjerte banke, når
jeg går til eksamen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg er helt sikker på, at jeg er god til
mine fag.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg vil gerne klare mig godt i gymnasiet, så jeg kan vise min familie og
mine venner, hvor god jeg er.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Læringsstrategier og studieteknikker

13. Følgende spørgsmål drejer sig om dine læringsstrategier og studieteknikker. Husk igen at der ikke er nogen rigtige eller forkerte svar, bare svar så præcist som muligt. Brug skalaen som før til at besvare
spørgsmålene. Hvis du mener udsagnet er fuldstændig dækkende for dig, så sæt et kryds ved 7; hvis et
udsagn på ingen måde er dækkende for dig, så sæt et ved 1. Hvis der er noget rigtigt i udsagnet, så sæt
et kryds ved et tal mellem 1 og 7 som bedst beskriver, hvad du mener. Prøv at besvare alle spørgsmålene, selv om det kan være svært.
Helt
rigtigt
Når jeg læser lektier, laver jeg en
oversigt for at få styr på mine tanker.

…

Helt
forkert

Ved
ikke

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

I timerne går jeg ofte glip af vigtige
ting, fordi jeg sidder og tænker på
andre ting.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg laver lektier, prøver jeg tit at
forklare tingene til en anden fra klassen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg læser næsten altid lektier et sted,
hvor jeg kan koncentrere mig.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg laver lektier, skriver jeg
spørgsmål ned for at få et præcist fokus på teksten.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg er tit for doven, eller keder mig
for meget, til at læse
mine
lektier færdig.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg sidder tit og spørger mig selv om
noget, jeg har læst eller hørt for at
være sikker på, at det er noget jeg
kan stå inde for.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg læser lektier, øver jeg mig
ved at sige tingene igen og igen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 
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Selv når jeg har svært ved at forstå
det, vi skal, prøver jeg at læse det
alene, uden at få hjælp fra nogen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg bliver forvirret over noget,
som jeg ikke kan forstå, går jeg tilbage i lektierne og prøver at finde ud
af det.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg læser lektier, kigger jeg på
det, jeg har læst tidligere og på mine
noter fra klassen for at finde ud af,
hvad der er vigtigt.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg bruger min lektielæsningstid
godt.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Hvis jeg ikke kan finde ud af mine
lektier, prøver jeg at læse dem på en
anden måde.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg arbejder tit med andre fra klassen, når vi skal skrive noget.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg læser lektier, læser jeg tit
teksten og mine noter igen og igen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg hører en tolkning eller en
konklusion i klassen, eller jeg læser
den et sted, så prøver jeg at tænke
grundigt over, om det er ordentlig
underbygget, og om jeg er enig.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg arbejder hårdt for at få gode karakterer, selv om jeg ikke kan lide
opgaverne.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg laver oversigter, diagrammer eller tabeller for at organisere det materiale, vi får.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg læser lektier, afsætter jeg tit
tid til gruppearbejde uden for skolen
med nogle andre fra klassen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg tænker altid på teksterne som et
sted at starte, og så tænker jeg selv
videre.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg synes det er svært at overholde
en lektielæsningsplan.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg har virkelig svære lektier for,
læser jeg kun det letteste.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg sidder og læser lektier, henter jeg oplysninger fra alle mulige
forskellige kilder, andre fag, noget
jeg har læst, diskussioner med andre
m.m.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Før jeg læser en ny tekst, skimmer
jeg den tit for lige at se hvordan den
er bygget op.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg stiller tit mig selv kontrolspørgsmål for at være sikker på, at jeg har
forstået det, jeg har læst.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg prøver at lave om på den måde
jeg læser på, så det passer med det
jeg skal kunne, og den måde der bliver undervist på.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 
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Jeg har det tit sådan, at selv om jeg
har læst, så ved jeg alligevel ikke rigtig hvad det går ud på.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg beder læreren om at forklare begreber, jeg ikke så godt kan forstå.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg gør tit det, at jeg lærer nøgleord
udenad for at huske på de vigtigste
begreber.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg har virkelig svære lektier
for, som jeg ikke kan finde ud af, giver jeg for det meste op og laver noget andet end lektier.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg læser lektier, prøver jeg at
finde ud af, hvad det er, jeg skal lære, jeg læser det ikke bare igennem.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg prøver at forbinde det, jeg lærer i
de forskellige fag.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg læser lektier, læser jeg mine
noter fra timerne, og prøver at få et
overblik over de vigtigste begreber.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg læser lektier, prøver jeg at
sætte det i relation til ting, jeg allerede ved.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg har et skrivebord, hvor jeg altid
læser lektier.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg prøver at finde mine egne ideer
frem og sætte dem i relation til det,
jeg lærer.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg læser, skriver jeg korte referater til mig selv over det, jeg læser
og det, der står i mine noter fra klassen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når der er noget, jeg ikke forstår,
spørger jeg en i klassen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg prøver hele tiden at forstå, hvad
fagene går ud på ved at koble det,
der sker i timerne med det, jeg læser.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg får altid læst lektier og lavet stile
og opgaver til tiden.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Hver gang vi når til en konklusion i
klassen, tænker jeg på, om der er
nogle alternativer.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg laver lister over vigtige ting og
lærer dem udenad.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg kommer altid til timerne.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Selv når lektierne er kedelige og uinteressante, lykkes det mig at læse, til
jeg er færdig.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg ved lige præcis hvem i klassen,
der er gode til de forskellige fag og
hvem, jeg kan spørge om hjælp.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg sidder og læser lektier, prøver jeg at finde ud af, hvad det er for
nogle begreber, jeg ikke forstår så
godt.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 
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Det er tit sådan, at jeg ikke har tid til
at læse lektier, fordi jeg skal noget
andet.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Når jeg læser lektier, prøver jeg at
sætte mig nogle mål, som jeg skal nå
inden næste karakterblad.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Hvis jeg bliver forvirret, når jeg tager
noter i klassen, sørger jeg for at finde
ud af det bagefter.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg får næsten aldrig tid til at læse
mine noter før eksamen.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 

Jeg prøver at hente ideer og begreber
fra andre fag og bruge dem i nye fag.

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(8) 
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SPØRGESKEMA TIL LÆRERNE

Følgende spørgsmål drejer sig om din undervisning på gymnasiet.

Indledningsvist vil vi bede dig om at tage udgangspunkt i ét fag, som du underviser i, når du i det følgende besvarer spørgsmålene. Dette fag anvendes som udgangspunkt for alle de besvarelser der følger i resten af spørgeskemaet.
1. Angiv venligst her, hvilket fag du tager udgangspunkt i. Du bedes vælge det fag, du har flest timer i:
Hvilke fag underviser du i? (De nedenstående fag er fra samtlige gymnasiale uddannelser, hvorfor flere
sandsynligvis ikke findes på din arbejdsplads)
 Afsætning
 Arabisk
 Astronomi
 Billedkunst
 Biologi
 Dans
 Dansk
 Datalogi
 Design
 Dramatik
 Engelsk
 Erhvervsøkonomi
 Erhvervsret
 Filosofi
 Finansiering
 Fransk
 Fysik
 Geografi
 Græsk
 Historie
 Idræt
 Informationsteknologi
 Innovation
 International økonomi
 International teknologi
 It
 Italiensk
 Japansk
 Kemi
 Kinesisk
 Kommunikation / it
 Latin
 Markedskommunikation
 Matematik
 Materialeteknologi
 Mediefag
 Multimedier
 Musik
 Naturgeografi
 Oldtidskundskab
 Organisation
 Programmering
 Psykologi
 Religion
 Retorik
 Russisk
 Samfundsfag
 Samtidshistorie
 Spansk
 Statik og styrkelære
 Statistik
 Teknikfag
 Teknologi
 Teknologihistorie
 Tyrkisk
 Tysk
 Virksomhedsøkonomi
 Andet. Venligst angiv hvad: ____________

2.

Nedenfor beder vi dig, med udgangspunkt i det fag du har valgt, at angive, i hvilket omfang de forskellige udsagn er dækkende for din tilgang til at undervise i det pågældende fag.

Brug skalaen til at besvare spørgsmålene. Hvis et udsagn på ingen måde er dækkende for din
undervisning, så sæt et kryds ved 1. Hvis du mener, udsagnet er meget dækkende for din undervisning, så sæt et kryds ved 5. Hvis der er noget rigtigt i udsagnet, så sæt et kryds ved det
tal mellem 1 og 5, som bedst beskriver din undervisning.
1.
Slet
ikke

2.
I mindre
grad

3.
I nogen
grad

4.
I høj
grad

5
I meget
høj grad

Ved ikke /
Ikke relevant
i mit fag

Jeg planlægger min undervisning ud
fra den antagelse, at de fleste af
mine elever har meget lidt nyttig viden om de emner, vi skal i gang
med.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg synes, at det er meget vigtigt,
at det fremgår fuldstændigt klart af
undervisningen, hvad det er, der
bedømmes til eksamen.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg forsøger at udvikle en samtale
med eleverne om de emner, vi studerer.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Jeg synes, det er vigtigt at præsentere eleverne for en masse viden, så
de véd, hvad de bør vide.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg synes, at eksamen skal give
eleverne en mulighed for at vise deres udvidede begrebsmæssige forståelse af emnerne.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Vi tager os tid til, at eleverne i
grupper kan diskutere de udfordringer, de møder, når de studerer faget.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

I undervisningen fokuserer jeg på at
dække den information, jeg har tilgængelig i gode grundbøger.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg udfordrer eleverne, så de
kan udvide og tage kritisk stilling til
den opfattelse, de har af emnerne.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

I undervisningen anvender jeg svære eller komplicerede eksempler for
at fremprovokere debatter.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg tilrettelægger undervisningen,
så jeg ved at eleverne kan bestå de
formelle eksamenskrav.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg mener, det er vigtigt at give lærerforedrag, så eleverne får gode
noter at støtte sig til.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

I undervisningen giver jeg kun eleverne den viden, de har behov for,
for at kunne klare de formelle bedømmelseskriterier.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg synes, at jeg bør kende svaret
på alle spørgsmål, som eleverne
stiller om emnerne i undervisningen

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg sætter tid af til at give eleverne
plads til at diskutere deres udvidede
opfattelse af fagets emner.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg synes, det er bedre, at eleverne
tager egne noter, frem for at de
skriver af fra tavlen.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg mener, at en stor del af lærerens tid burde anvendes på at udfordre elevernes egne ideer.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

3.

Hvis udgangspunktet var et andet fag, du underviser i, ville du da svare på samme måde?
 Ja, på næsten alle spørgsmål.
 Ja, på ca. halvdelen af spørgsmålene
 Nej, der er store forskelle på at undervise i de forskellige fag.

4.

Hvilke konkrete metoder anvender du i undervisningen? Venligst prioriter mulighederne, ved at angive
den ca. procentvise fordeling af din undervisning.
 Tavleundervisning:
_________%
 Gruppearbejde:
_________%
 It/virtuel:
_________%
 Forelæsninger:
_________%
 Individuel opgaveløsning:
_________%
 Feltarbejde / undervisning udenfor skolens område:
_________%
 Projektarbejde:
_________%
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 Workshops:
 Andet. Angiv venligst hvad: __________
Summere til:

_________%
_________%
100 %

5.

Hvor stor en andel af den undervisning, du gennemfører, er tværfaglig? Ca._________% (eksklusive
almen studieforberedelse)

6.

I hvilken grad foretrækker du følgende undervisningsmetoder?
1.
Slet
ikke

2.
I mindre
grad

3.
I nogen
grad

4.
I høj
grad

5.
I meget
høj
grad

Ved ikke /
Ikke relevant i mit
fag

Tavleundervisning

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Gruppearbejde

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

It/virtuel

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Individuel opgaveløsning

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Projektarbejde

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Workshops

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Tværfagligt

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Andet. Angiv venligst hvad: _____

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

7.

Hvilke opgavetyper anvender du i undervisningen (både i selve undervisningen og i form af hjemmeopgaver)? Venligst prioriter mulighederne, ved at angive den ca. procentvise fordeling af opgavetyperne i din undervisning.
 Mindre skriftlige, individuelle opgaver:
_________%
 Større skriftlige, individuelle projekter:
_________%
 Mindre mundtlige, individuelle præsentationer:
_________%
 Mindre skriftlige, opgaver i grupper:
_________%
 Større skriftlige, projekter i grupper:
_________%
 Mindre mundtlige, præsentationer i grupper:
_________%
 Andet. Angiv venligst hvad: __________
_________%
Summere til:
100 %

8.

Nedenfor beder vi dig forholde dig til seks udsagn om elevernes indflydelse på, hvilke undervisningsmetoder der anvendes.
Brug skalaen til at besvare spørgsmålene. Hvis et udsagn på ingen måde er dækkende for din
undervisning, så sæt et kryds ved 1. Hvis du mener, udsagnet er meget dækkende for din undervisning, så sæt et kryds ved 5. Hvis der er noget rigtigt i udsagnet, så sæt et kryds ved det
tal mellem 1 og 5, som bedst beskriver din undervisning.
1.
Slet
ikke

2.
I mindre
grad

3.
I nogen
grad

4.
I høj
grad

5.
I meget
høj grad

Ved
ikke

Eleverne kommer med konkrete
forslag, som jeg lytter til.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg tilpasser undervisningen til
elevgruppen, hvorved de får indflydelse, men på mit initiativ.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Elevernes evaluering af undervisningen anvendes som del af beslutningsgrundlaget i forhold til
valg af metoder.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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9.

Jeg opfordrer eleverne til at søge
indflydelse.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg forklarer eleverne bevæggrundene for de valg, jeg træffer, så de
har mulighed for at udfordre de
beslutninger, jeg træffer om undervisningsmetoderne.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Faget og eksamenen kræver at
bestemte metoder anvendes,
hvorfor elevernes indflydelse er
begrænset.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Hvilke metoder anvender du til at evaluere elevernes arbejde? Venligst prioriter mulighederne, ved at
angive den ca. procentvise fordeling af dine metoder.
 Retning af elevernes individuelle besvarelser af opgaver og tests:
______ %
 Retning og kommentering af gruppebaseret eller individuelt skriftligt arbejde:
______ %
 Kommentering af delvist færdige skriftlige arbejder i en processkrivning:
______ %
 Samtaler med elever eller elevgrupper (mundtlig evaluering):
______ %
 Eleverne retter hinandens opgaver og giver respons herpå:
______ %
 Andet. Angiv venligst hvad: __________
______ %
Summere til
100 %

10. Nedenfor beder vi dig forholde dig til, hvilke kriterier du mener, eleverne skal bedømmes efter? Anvend skalaen som ovenfor.
1.
Slet
ikke

2.
I mindre
grad

3.
I nogen
grad

4.
I høj
grad

5.
I meget
høj grad

Ved ikke
/ Ikke
relevant
i mit fag

Evnen til at strukturere og formidle
stoffet.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Evnen til at anvende fagudtryk i en
meningsfuld sammenhæng.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Evnen til at inddrage erfaringer og
metoder fra gennemført undervisning.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Evnen til at forstå teorier og arbejdsmetoder tilknyttet det enkelte fag.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Evnen til at vurdere teorier og arbejdsmetoder tilknyttet det enkelte fag.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Evnen til at sætte ukendt materiale i relation til kendte problemstillinger.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Evnen til at perspektivere sin viden.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Evnen til at forholde sig til relevante faglige problemstillinger.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Andet,
Venligst angiv hvad: ________

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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I det følgende stilles spørgsmål til studieretningsforløbene og deres betydning for undervisningssituationen

11. I hvilket omfang har overgangen til studieretningsforløb og dermed kravet om tværfaglighed betydet, at du har ændret i dine undervisningsmetoder (sæt kun et kryds)
(1)  Det har betydet meget store ændringer i undervisningsmetoderne
(2)  Det har betydet ændringer, men de har ikke været store
(3)  Det har ikke betydet mærkbare ændringer
(4)  Ved ikke
12. Hvad har overgangen til studieretningsforløb og kravet om tværfaglighed konkret betydet for din
undervisning?
1.
Slet
ikke

2. I
mindre
grad

3. I nogen grad

4. I høj
grad

5. I meget høj
grad

Ved
ikke

Jeg anvender nye metoder i undervisningen.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg prioriterer metoder, jeg altid
har anvendt, på en ny måde.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg bruger mere energi på at differentiere undervisningen efter elevernes læringsadfærd.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg opstiller nye kriterier for bedømmelsen af elevernes præstationer.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg er mere bevidst om styrker og
svagheder ved de forskellige metoder.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg er mere bevidst om at kombinere metoder.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg anvender en ny didaktik i undervisningen.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Andet. Angiv venligst hvad:
__________

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

13. I hvilket omfang har overgangen til studieretningsforløb og dermed kravet om teamsamarbejde betydet, at du har ændret i dine undervisningsmetoder (sæt kun et kryds).
(1)  Det har betydet meget store ændringer i undervisningsmetoderne
(2)  Det har betydet ændringer, men de har ikke været store
(3)  Det har ikke betydet mærkbare ændringer
(4)  Ved ikke
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14. Hvad har overgangen til studieretningsforløb og kravet om teamsamarbejde konkret betydet for din
undervisning?
1.
Slet
ikke

2. I
mindre
grad

3. I nogen grad

4. I høj
grad

5. I meget høj
grad

Ved
ikke

Jeg anvender nye metoder i undervisningen.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg prioriterer metoder, jeg altid
har anvendt, på en ny måde.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg bruger mere energi på at differentiere undervisningen efter elevernes læringsadfærd.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg opstiller nye kriterier for bedømmelsen af elevernes præstationer.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg er mere bevidst om styrker og
svagheder ved de forskellige metoder.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg er mere bevidst om at kombinere metoder.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Jeg anvender en ny didaktik i undervisningen.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Andet. Angiv venligst hvad:
__________

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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