20

Forskningsbaseret viden om livet og undervisningen i ungdomsuddannelserne

GymPæd 2.0

Redaktion

Anne Jensen
(ansvarshavende)
Lektor, institutleder
anne.jensen@sdu.dk

Anke Piekut
Lektor
ankep@sdu.dk

Peter Hobel
Lektor
hobel@sdu.dk

Kurt Kjær Olesen
Specialkonsulent
kol@sdu.dk

ISSN 1904-3961
ISBN 978-87-7938-125-4

3

Kære læser
Det første år er gået i ”Reform2017”-projektet, og vi er et år inde i reformeringen af de
gymnasiale uddannelser. Dette særnummer af GymPæd2.0 præsenterer de første resultater fra det longitudinale forskningsprojekt ”Reform 2017”, hvor et hold forskere inden
for uddannelsesvidenskab på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet (SDU),
følger 37 skoler med i alt 48 gymnasiale uddannelser i 4 år. Målet er, gennem kvantitative
og kvalitative data og analyser, at forstå, hvordan reformen udvikler og udfolder sig såvel
på det enkelte gymnasium som i gymnasiet generelt med henblik på at skabe solid viden
om den aktuelle situation i det danske gymnasium. Projektet hedder ”Reform 2017”, fordi
reformen er afsættet, men projektets interesse retter sig mod ’Gymnasiet anno 2017’ og i
at forstå de sidste 20-25 års udviklinger og forandringer, hvilket artiklerne i dette tidsskrift
tydeligt viser.
Forskningsprojektet bygger videre på tiltag og erfaringer med de tidligere reformer, der
på den ene side forefindes på de deltagende skoler, og på den anden side er forankret
i forsknings-, udviklings- og evalueringsaktiviteter gennemført af SDU. Samtidig bygger
forskningsprojektet på en antagelse om, at skolernes reformarbejde må forstås i lyset af
skolernes forskelligheder, hvad angår uddannelsesprogrammer, organisering af lærernes
arbejde, elevgrundlag, grad af digitalisering mv., samt må have reference til ledernes, lærernes og elevernes opfattelser af deres arbejde, opgaver og skole og de organisatoriske
og didaktiske muligheder, der er til stede. Forandring skabes af mennesker, ikke af reformbestemmelser. Således reflekterer projektet sammenhængen imellem eksisterende forskningsbaseret viden, de enkelte skolers erfaringer, visioner og praksisser og de politiske
intentioner, som reformen er et udslag af.
For analytisk at fokusere de beskrevne udviklingsprocesser tager projektet udgangspunkt
i den model til analyse af skrivehændelser, som er udviklet i regi af projekt Faglighed og
skriftlighed (Christensen, Elf & Krogh 2014: 34-44), idet den i projektet er generaliseret ift.
skoleudviklingshændelser i bred forstand (Qvortrup, Zeuner, Raae 2017).
Modellen viser, hvordan dynamikken i skoleudvikling kan begribes som hændelser, der
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Faktaboks:
Projektet er baseret på en mixed method-tilgang med kvantitative surveys til elever, lærere, ledere og bestyrelser og kvalitative casestudier med interviews af elever, lærere, ledere hvert halve år henover 4 år (sidste
år følges eleverne for at se, hvordan de bruger deres gymnasiale uddannelse).
Der deltager 37 med ialt 48 gymnasiale uddannelser i de kvantitative studier. I de kvalitative casestudier
deltager 15 skoler.
I den indledende baseline gennemført i perioden oktober 2017-primo marts 2018 fik vi 6234 elevsvar og
877 lærersvar. Der er desuden 126 svar fra skole- og pædagogiske ledere, og 113 besvarelser fra de deltagendes skolers bestyrelser.
Svarprocenten for eleverne er 58,54%, for lærerne er svarprocenten 44,97%, for lederne er den 67,57% og
for bestyrelsesmedlemmerne er den 53,55%.
Der er gennemført kvalitative casestudier på: tre htx-, tre stx-, fire hhx- og fire hf-uddannelser. Vi mangler at
gennemføre kvalitative studier på én stx-uddannelse, som har givet positivt tilsagn om deltagelse heri. Det
har ikke været muligt at finde fire htx-caseskoler indenfor studiets rammer. Analyserne i dette nummer af
GymPæd 2.0 er næsten udelukkende baseret på de kvantitative studier.
Følg vores projekt på facebook: ”Reform 2017” (https://www.facebook.com/groups/194079694530651/)
Hjemmeside: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/forskning/forskningsprojekter/reform+2017

udspiller sig i et krydsfelt mellem elevpraktikker og -kulturer, lærerpraktikker og -kulturer
samt skolepraktikker og -kulturer. Der er altså
flere aktører og processer (fx lærernes undervisnings- og samarbejdspraksis, eleverne
læringsstrategier, ledernes ledelses- og styringspraksis og samarbejde med bestyrelserne), som er med til at skabe, vedligeholde og
udvikle undervisningskulturen. Man kan sige,
at forskningsprojektet er forankret i en implementeringsteoretisk forståelse, der har mange
ligheder med konklusionerne i de store amerikanske Head Start-projekter. Her har man
massive erfaringer med, at implementering på
pædagogiske områder er stærkt afhængige
af, hvad der forekommer meningsfuldt for de
udøvende. Således er vi ikke i projektet optagede af, hvorvidt reformens intenderede mål
opfyldes. Vi er derimod optagede af, hvordan
ledere, lærere og elever – støttet af deres bestyrelser – reformulerer og fortolker de indsatser og ændringer, der lægges op til i reformen.
Det skaber et teoretisk fokus på at undersøge
de processer, der reelt forekommer i forbindelse med reform-udmøntning, snarere end
undersøgelse af lineære top down-processer,
der udgår fra Undervisningsministeriet. Det
centrale bliver de iterative bevægelser, der

indgår i såkaldt ’forhandling af mening’; man
taler om en form for formativ reformulering
(Engeström 2011).
Indhold
SDU-forskergruppen bag projektet samler i
denne udgave af GymPæd 2.0 analyser og
resultater, som i særlig grad har optaget os
på baggrund af den omfangsrige og udfoldede baselineundersøgelse, vi har foretaget i
skoleåret 2017/2018.
Den
første
artikel
”Reformarbejdet
2017/2018 i de gymnasiale uddannelser”
præsenterer analyser og resultater knyttet til
en række overordnede fokuseringer. Artiklen
undersøger, hvordan reformen opleves af ledere og lærere, hvordan arbejdet med den
organiseres, hvad der er prioriteret, og hvilke
praktiske ændringer, der allerede er på vej.
Artikel 2, ”De fire gymnasiale uddannelser – forandringer og forskelle” er en
sammenlignende analyse af de fire uddannelsesprogrammer. Analysen præsenterer
ligheder og forskelle imellem de fire gymnasiale uddannelsesprogrammer. Der er fokus
på at beskrive uddannelsesprogrammerne
ud fra 1) historiske intentioner med de forskellige uddannelser, 2) sammenlignende
analyse af kulturtræk i uddannelserne. En
teoretisk analyse bruges som analyselinse
for de empiriske data fra baselineundersøgelsen med henblik på at give et nutidigt og
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opdateret øjebliksbillede af forskelle og ligheder mellem uddannelserne.

opmærksomhedspunkter i gymnasiernes arbejde.

Artiklen ”Forskydning af ansvar og forventninger i de gymnasiale uddannelser”
baserer sig på en læsning af udviklingen
igennem de seneste 13 års reformer af gymnasierne, og her konstateres det, at reformprocesserne har øget gymnasiernes fokus
på deres udadvendte strategiske kapacitet
(Raae, 2008), hvilket har ført til forskydninger i balancen mellem ”institutionernes indre styringsprocesser (fag og dannelse)” og
”skolens funktion som (politisk) element i det
omgivende samfund” (Raae, 2011). Denne
forskydning af ansvar og forventninger analyserer vi set fra eleverne, lærerne og ledernes perspektiv, og vi giver et bud på, hvad
status er.

Artikel 7, ”Skriftlighed i overgangen mellem
grundskole og gymnasial uddannelse”
handler om, hvordan lærere og elever ser på
skriftlighed i konteksten af elevernes overgang mellem folkeskolen og gymnasiet. Der
fokuseres i analyserne på følgende tre temaer: 1) Hvad forstår elever og lærere ved skriftlighed? 2) Hvordan karakteriserer elever sig
selv som skrivere? 3) Hvordan hænger det
sammen med lærernes opfattelse af skriftlighed og det skriftlige arbejdes faglige funktion?

I gymnasiereformen er digitalisering et særligt indsatsområde. Udvikling af elevers digitale kompetencer er ét ud af fire særligt
fremhævede kompetenceområder i aftaleteksten, og der skal i undervisningen anvendes nye digitale arbejdsformer. Artikel 4, ”Digitalisering i de gymnasiale uddannelser
– status 2017” stiller derfor spørgsmålet:
Hvordan tilskrives digitalisering betydning i
gymnasieskolen anno 2017? Spørgsmålet
belyses ud fra lærere og elevers holdninger
til digitalisering, bl.a. oplevelse af, om digitalisering ansporer eleverne til eksamenssnyd.
Der samles op i forhold til, hvad digitalisering
i skolen monstro kommer til at betyde.
I artikel 5, ”Hvordan opfatter elever og lærere fagligt samspil?” analyseres elever og
læreres opfattelse af fagligt samspil. Fokus
er på at besvare spørgsmålene: Hvordan
opfatter elever og lærere efter reform 2017
det faglige samspil? Hvordan tilskriver de
det faglige samspil mening, og hvilken værdi
tillægger de det? På baggrund af analyserne
tilbydes der nye hypoteser til videre undersøgelse om fagligt samspil.
Artikel 6, ”Kapacitetsopbygning og -forvaltning” handler om, hvordan kapacitetsopbygning og -forvaltning praktiseres på
skolerne, hvordan lærere og ledere forholder
sig til og oplever arbejdet hermed, og hvordan reformkravene om kvalitetsudvikling og
kompetenceløft mødes. Artiklen viser, at det
er svært at konkludere noget entydigt om
disse emner på baggrund af projektets første undersøgelser, men den udpeger nogle

Artikel 8 handler om ”Evaluering i overgangen mellem folkeskole og gymnasium”. I
den fokuserer vi på, hvilke oplevelser og erfaringer om evaluering 1. g elever bringer med
fra folkeskolen, og hvilke forventninger de har
til evaluering i gymnasiet. Der fokuseres på
at finde ud af, om folkeskolens evalueringspraktikker har betydning for elevernes tilgang
til formative og summative evalueringsaktiviteter i gymnasiet.
Artikel 9, ”Overgangserfaringer – vejen fra
grundskolen til gymnasiet”, undersøger,
hvordan eleverne har oplevet overgangen fra
folkeskole til gymnasiet. Der fokuseres på,
hvordan eleverne oplever sig forberedte på
det nye gymnasieliv, og hvordan de oplever
de første måneder af ungdomsuddannelsen.
Hovedkonklusionen er, at eleverne generelt
forholder sig positivt til overgangen mellem
skoleformerne, men også at nogle elever har
forskellige udfordringer med overgangen.
Projektledelsen
Ane Qvortrup, Professor
Camilla Kølsen Petersen, Lektor
Nikolaj Elf, Professor
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Reformarbejdet 2017/18 i de
Af Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen, Nikolaj Elf,
Peter Henrik Raae, Tina Høegh og Lilli Zeuner

I denne artikel præsenterer vi analyser og resultater knyttet til en række overordnede fokuseringer vedrørende gymnasiernes oplevelse
af reformen. Vi undersøger således, hvordan
reformen opleves af ledere og lærere, hvordan arbejdet med den organiseres, hvad der
er prioriteret, og hvilke ændringer der har været i praksis.
Når vi i denne artikel er så optagede af lederes
og læreres oplevelser af reformen, så bunder
det i forskningsprojektets fokusering på skoleudviklingshændelser, hvor lokale praksisser
søges forstået med reference til skolernes
praktikker og kulturer, som igen forstås i lyset
af værdier, holdninger og grundforståelser på
konkrete skoler (jf. intro).
Lærere og lederes oplevelse af de primære intentioner med reformen
I den kvantitative baseline har vi spurgt lærere og ledere, hvordan de oplever reformen.
Spørgsmålet er formuleret sådan, at vi på
en skala fra 1-10 har bedt lærerne vurdere,

hvordan de forventer, gymnasiereformen vil
påvirke den gymnasiale uddannelse (10 er
meget tilfredsstillende, og 1 er slet ikke tilfredsstillende). Gennemsnittet for besvarelserne er på 5,59, dvs. tæt på middel med en
vægt til den positive side. Hvad der yderligere er interessant er, at spredningen er stor, og
at der svares på hele skalaen. Vurderingen
af reformens påvirkning på gymnasiet må
forstås i lyset af lærernes svar på spørgsmålet om, hvad de mener, den primære hensigt
med reformen er. Vi spørger ind til lærernes
vurdering af reformens hensigt ved på en liste med 13 positive og negative udsagn at
bede dem markere op til 3 udsagn, der bedst
modsvarer deres oplevelse af reformens
hensigt. Her svarer 30%, at hensigten er at
opnå besparelser, 28% svarer, at hensigten
er at målrette elevernes valg af videregående uddannelser, 30% foreslår effektivisering,
25% vurderer, der er tale om en ensretning
af gymnasieuddannelserne med henblik på
at gøre dem ligeværdige, mens 22% svarer,
at hensigten er at styrke elevernes karrierekompetencer (N=877).

Primær intention

U d d a n n e l s e Fag ***)
**)

Køn ****)

Stilling *)

At opnå besparelser

Ingen sammenhæng

Ingen sammenhæng

Ingen sammenhæng

Signifikant sammenhæng til adjunkter og lektorer, mindre sammenhæng

Målrette elevernes valg
af videregående uddannelse

Ingen sammenhæng

Ingen sammenhæng

Ingen sammenhæng

Ingen sammenhæng

At opnå effektivisering

Ingen sammenhæng

Ingen sammenhæng

Ingen sammenhæng

Signifikant sammenhæng til adjunkter og lektorer, mindre sammenhæng

At ensrette uddannelserne gennem ligeværdighed ml dem

Ingen sammenhæng

Ingen sammenhæng

Ingen sammenhæng

Ingen sammenhæng

At styrke elevernes karriere-kompetence

Mindre samIngen sammenhæng, mest menhæng
tydelig for hhx
og stx

Ingen sammenhæng

Signifikant sammenhæng til stilling
bestående af undervisning og
andre opgaver, fx studievejledning,
mindre sammenhængen

*) Lavet som lineære regressioner med intentionen som afhængig variabel og stillingskategorier som uafhængige, signifikansniveau 0,05; Pearsons r brugt til beregning af sammenhæng
**) Lavet som korrelationer med test for styrke, signifikansniveau 0.05; Pearsons r er brugt til beregning af sammenhæng
***) Lavet som bivariat analyse med primær intention og ’sæt x ved det fag, du underviser mest i’, variabel 8.2, signifikansniveau
0.05; Pearsons r er brugt til beregning af sammenhæng
****) Lavet som bivariat analyse med primær intention og køn, signifikansniveau 0.05; Pearsons r er brugt til bereg-ning af
sammenhæng

Tabel 1: sammenhæng mellem baggrundsfaktorer og lærernes oplevelse af reformens primære
intentioner

e gymnasiale uddannelser

Ellen Krogh, Peter Hobel, Torben Spanget Christensen,

Tabel 1 indikerer, at opfattelsen af de mest
hyppige primære intentioner blandt lærerne
har et bredt fundament, da det ikke i ret høj
grad afhænger af gymnasial uddannelse,
fag der undervises i, eller køn. I forbindelse med ansættelsesforhold og stillingsforhold ses der lidt variation. Variationen ift.
stillingsindhold kan evt. forklares på den
måde, at indholdet er med til at pege i retning af bestemte behov, fx kan erfaringer fra
studievejlederjobbet begrunde en interesse
i styrkelse af karrierekompetencer. Det er
netop ift. intentionen om at styrke elevernes
karrierekompetencer, der også er en mindre
variation ift. uddannelserne med en lidt øget
vægtning på hhx og stx.
Skolelederne besvarer også spørgsmålet
om, hvad de mener, der er reformens primære intentioner. De mest hyppige svar hos
lederne er ’at målrette eleverne valg af videregående uddannelse’ (40,0%, N=126), ’at
styrke elevernes faglighed’ (39,0%, N=126)
samt ’at styrke elevernes karrierekompetencer’ (34,0%, N=126).
Der er to intentioner, som lærerne og lederne har til fælles, hhv. målrette valget af videregående uddannelsesvalg og styrkelse af
karrierekompetencer. Som beskrevet i artiklen om ansvarlighed i dette tidsskrift, modsvarer dette elevernes motivation for at gå
på gymnasiet, som handler om at få adgang
til en videregående uddannelse. Forskellen
findes i ledernes fokusering på styrkelse af
elevernes faglighed som en reformintention, der måske kommer til udtryk i lærernes
igangværende reformulering af deres praktikker i reformens konkrete fokuseringer (se
næste afsnit), men ikke genfindes i lærernes
svar om, at reformens intentioner er besparelser, effektivisering og ensretning af uddannelserne.
Lærernes oplevelse af de konkrete
ændringer
Vi spørger lærerne, hvordan de vurderer 12
konkrete fokuseringer i reformen, og vi er
klar over, at der efterår/vinter 2017 kun har
været ganske kort tid til at arbejde med de
konkrete tiltag. 61,8% af lærerne (N=487)
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mener, at ’arbejdet med styrkelse af skriftlighed’ er en ’overvejende positiv’ og ’positiv’
ændring. Herefter kommer på den positive
side af skalaen hhv. ’arbejdet med styrkelse af intern evaluering af eleverne’ (45,3%,
N=475) samt ’arbejdet med fagudvikling og
fagsamspil, jf. de nye læreplaner og studieplaner’ (45,1%, N=486). På den anden side af
skalaen, hvor svarerene er ’negativ ændring’
og ’overvejende negativ ændring’ opfattes
’det nye grundforløb’ (33,7%; N=537) og ’arbejdet med styrkelse af digitalisering’ (28,9%,
N=467) som de mest negative, konkrete ændringer på daværende tidspunkt. Der er flere konkrete ændringer, der har de fleste svar
omkring svarmuligheden ’både/og’, hvilket vi
tolker som enten uafklarethed eller tegn på,
at der endnu ikke har været arbejdet i dybden hermed. Dette gælder fx ’Arbejdet med
kvalitetsudvikling (herunder årlig selvevaluering) af de gymnasiale uddannelser’ (47,6%,
N=372) og ’Arbejdet med flere retningsgivende mål for fagene’ (49,6%, N=407).
Det træder med andre ord frem, at der er en
positiv oplevelse af styrkelsen af skriftlighed,
evaluering og fagudvikling og fagsamspil,
som kan ses som meningsfulde aktiviteter for
de udøvende. Således kan man antage, at
grundlaget for en produktiv formativ reformulering af netop disse reformtiltag er til stede.
Denne oplevelse synes ikke at modsvare opHvordan har du indenfor
de seneste år udviklet
dine kompetencer?
Kurser om faglige emner
i dine undervisningsfag
(fagdidaktiske kurser om
egne fag)
Skolebaserede kurser (fx
om evaluering og
feedback)
Almen didaktiske kurser
(fx om mangfoldigt
læringsmiljø)
Antal

fattelsen af de primære politiske intentioner
med reformen.
Kompetenceudvikling: hvad mener
lærerne?
Overordnet set mener 51,3% af lærerne at
rammerne for deres egen kompetenceudvikling er ’tilfredsstillende’ (N=632). 84,0% af lederne (N=94) er overvejende eller helt enige
i, at de indenfor de økonomiske rammer prioriterer, at de enkelte medarbejder har gode
udviklingsmuligheder, og 90,5% af lederne
(N=105) svarer ja til, at lærerne har mulighed
for indflydelse på indeholdet og omfanget af
efteruddannelse. Den typiske uddannelsesog kompetenceudviklingspraksis er ifølge
lederne, at medarbejderne deltager i kurser/
uddannelser enkeltvist (68,0%, N=126) eller i grupper (62,0%, N=126). Hertil kommer
skolebaserede kurser for både medarbejdere og/eller ledere.
De konkrete aktiviteter, som lærerne har deltaget i, er opsummeret i nedenstående tabel
2, hvor kompetenceudviklingsaktiviteterne
er kædet sammen med lærernes vurderinger
af, hvad de efterspørger ift. uddannelse og
kompetenceudvikling. Sammenkædningen
er ikke sket statistisk, men beskrivende med
udgangspunkt i lærernes besvarelser. Det er
kun de kompetenceudviklingsindsatser, hvor
flest lærere i det seneste år har deltaget, der
er medtaget i tabellen.

Hvor mange har deltaget i Hvor mange mener, de
denne form for kompeten- har behov herfor?
ceudvikling?
398 lærere

Hvor mange mener, de
ønsker sig dette?

84 lærere

408 lærere

86 lærere

245 lærere

241 lærere

72 lærere

218 lærere

N=651

N=651

N=651

409 lærere

Tabel 2: lærerens oplevelse af deres kompetenceudvikling
Som det fremgår af tabellen, er mange lærere på fagdidaktiske kurser og skolebaserede
kurser, og det er samtidig det, lærerne mest
ønsker sig. Dette står i modsætning til konkrete it-kurser, som færrest ønsker sig, og færrest har deltaget i det forløbne år, men som
flest lærere mener, de har behov for. Hertil
kommer, at følgende eftervidereuddannelse-

saktiviteter ikke opfattes som relevante for
lærerne på nuværende tidspunkt: kurser
indenfor skoleorganisering og arbejdsmiljø,
hvor 59,2% (N=651) svarer, at det ikke er
relevant for dem, samt masteruddannelse,
hvor 52,8% (N=651) svarer, at det ikke er relevant for dem.
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Organisering af reformarbejdet
Vi undersøger lærernes oplevelse af lederens måde at organisere arbejdet med reformen på. Det er tydeligt, at reformarbejdet
ifølge lærerne foregår ved uddelegering af
arbejdet til eksisterende teams, ad hoc projektgrupper, der arbejder med reformtemaer,
eller udvalgte lærere med spidskompetencer. Lærerne er i forlængelse heraf enige i,
at lederne opfatter reformen som liggende i
forlængelse af det daglige arbejde (78,4%,
N=560), hvilket ledelsens uddelegering af
arbejdet også godt kunne tyde på. At det er
en intern udviklingsproces, der er sat i gang
med reformen 2017, understreges af, at der
ikke i ret høj grad uddelegeres arbejde med
reformen til eksterne konsulenter (83,7% lærere uenige i, at der uddelegeres til eksterne,
N=546), eller findes en ledelsespraktik, hvor
lærerne oplever, at ledelsen ’skærmer’ dem
fra reformen (69,3% er uenige i, at ledelsen
skærmer dem, N=615).
80,4% af lærerne (N=723) svarer ’at skoleudviklingsprojekter bidrager til den samlede
skoleudvikling’, 65,6% (N=654) svarer ’at
min leder bidrager med skemalagt tid til projekterne’, og 65,4% (N=732) svarer ’jeg ved
nok om, hvad mine kolleger laver af skoleudvikling’. Der er 51,9% (N=671), der svarer
Ane Qvortrup, Professor
Camilla Kølsen Petersen, Lektor
Nikolaj Elf, Professor
Ellen Krogh, Professor
Peter Hobel, Lektor

’der er for mange udviklingsprojekter på min
skole’, og 48,5% (N=701) svarer, ’Jeg kunne
godt tænke mig en periode uden skoleudviklingsprojekter’.
Der tegner sig et billede, hvor lærere og ledere selv arbejder med skoleudviklingshændelser indlejret i skolernes praktikker og kulturer,
hvilket aktualiserer fokuseringen i forskningsprojektet på de fortløbende formative reformuleringer og forhandlinger af mening, der er
sat i gang af reform 2017.
Foreløbig konklusion
Man kan tilbyde den forsigtige hypotese til
videre udforskning, at ledere og lærere oplever, at de har fået en fælles udfordring og
udviklingsopgave, som i praksis er en mere
meningsfuld fortsættelse af den nuværende
praksis end de politiske intentioner, der kan
læses i de medfølgende styringsdokumenter.
Det betyder, at det er interessant at udforske
og udfordre det aktuelle fundament for produktiv reformulering af reformens skoleudviklingshændelser på de deltagende skoler i vores forskningsprojekt. Der er mange mulige
vinkler for dette, hvilket vores artikler i dette
tidsskrift vidner om.

Torben Spanget Christensen, Lektor
Peter Henrik Raae, Lektor
Tina Høegh, Lektor
Lilli Zeuner, Lektor
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Du kan mere med en master…

Få personlig og professionel udvikling indenfor
pædagogik, didaktik og ledelse og få udvidet dit faglige
netværk med masteruddannelsen i gymnasiepædagogik.
Undervisningen giver de masterstuderende overblik og
viden på et teoretisk og forskningsbaseret niveau, og
deltagerne får viden og færdigheder, som kan bruges
praktisk på skolen.
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De fire gymnasiale uddannelser
– forandringer og forskelle
af Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen og Peter Henrik Raae
En væsentlig og eksplicit politisk intention
med reform 2017 er at gøre de gymnasiale
uddannelser ligeværdige. Denne intention
kender vi fra 2005-reformen, hvor både hhx
og htx blev sidestillet med stx som adgangsvej til videregående uddannelser, og hvor
også hf i højere grad fik karakter af en ungdomsuddannelse. Spørgsmålet er, om disse
forhold har haft betydning for uddannelsernes orienteringer, deres didaktiske profiler,
organisationstænkning og ledelsestilgang
samt elevsammensætning, som tidligere har
tegnet sig væsensforskelligt på tværs af uddannelserne (Gleerup & Wiedemann 2001,
Gleerup 2002, Rasmussen 2005). I denne
artikel ser vi på, hvorvidt vi – ud fra data,
der hentes i reformfølgeforskningens baselineundersøgelse – kan spore forskydninger
i forskellene mellem uddannelserne, sådan
som de tidligere er beskrevet.

orierne og et empirisk øjebliksbillede af den
samme orientering set gennem vores baselineundersøgelse fra forskningsprojektet. Tilslut præsenteres vores datagrundlag som dokumentation for de empiriske udsagn.

Artiklen præsenterer skiftevis vores læsning
af uddannelsernes orienteringer ud fra te-

Uddannelsernes orienteringer
Den almen gymnasieuddannelse kan føres

De fire gymnasiale uddannelser anno 2017
Uddannelsernes orienteringer undersøger
vi gennem elevernes hensigt med at vælge
samt forventninger til gymnasiet, mens de
didaktiske profiler, organisationstænkning og
ledelsestilgang for det første belyses gennem
lærernes prioriteringer af undervisningsformer samt deres oplevelse af en række konkrete tiltag i reformen, og for det andet belyses gennem læreres og lederes oplevelse af
reformen, af kompetenceudvikling og af skolens ledelse. Elevsammensætning belyses
igennem en række baggrundsvariable om
elevernes køn, etnicitet og forældres etnicitet.
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tilbage til den katolske kirkes præste- og katedralskole, latinskolen, som i 1903 reformeredes til det, der efterfølgende benævntes
højere almenskole. Den højere almenskole
havde ligesom i dag det dobbelte formål at
være studieforberedende og humanistisk, almendannende, ift. sidstnævnte med en skelnen mellem et humanistisk sprogligt og et
humanistisk matematisk sigte (Rasmussen
2005), der siden er blevet erstattet af forskellige faglige specialiseringsmuligheder (linje-,
gren- og valgkonstruktioner).
Højere handelseeksamen, nu hhx, har siden
sit udspring i 1920’erne været kraftigt orienteret mod det merkantile. Indtil midten af
1960’erne gav den kun adgang til videregående studier på handelshøjskolerne, men siden
2005-reformen har den været sidestillet med
det almene gymnasium, hvor den har bevaret
sin merkantile toning med markante profilfag.
Højere teknisk eksamen, htx, er den yngste af
de gymnasiale uddannelser. Den etableredes
som forsøg i 1982 og har fra sin etablering
haft fokus på naturvidenskabelig højere uddannelse, ikke mindst ingeniøruddannelserne, kombineret med en tydelig teknologisk
dannelsesorientering. Også htx-uddannelsen
blev i 2005 formelt sidestillet med stx som adgangsvej til videregående uddannelser.
Højere forberedelseseksamen, hf, blev oprettet i 1966 og var specielt rettet mod de
voksne, der først i en noget senere alder
ønskede sig en adgangsgivende eksamen.
Med 2005-reformen indførtes en ny struktur,
der pegede mod, at det to-årige hf i højere
grad fik karakter af en ungdomsuddannelse,
og med 2017-reformen orienteredes hf mod
mellemlange og kortere videregående uddannelser.
Spørger man de unge i dag, viser der sig
delvist andre mønstre (se tabel 1). Reform
2017-undersøgelsen gør det klart, at de unge
er meget orienteret mod uddannelsernes perspektiv ift. videregående uddannelse. Når
man spørger de unge, hvorfor de har valgt
at gå i gymnasiet, svarer flest på tværs af de
fire uddannelser, at de gerne vil have adgang
til videregående uddannelse. Den næst-hyppigst valgte årsag varierer uddannelserne
imellem. Hhx- og htx-eleverne markerer, at
de forventer at kunne bruge det, de lærer,
mens stx- og hf-elever alene angiver, at ’det
er vigtigt at uddanne sig’. Stx- og hf-elever-

nes markering kan forstås på den måde, at
de opfatter, at uddannelsen er et mål i sig
selv – ikke nødvendigvis begrundet i det
almendannende sigte, men opfattet som et
trin i et livslangt læringsforløb, hvor hhx og
htx-eleverne er optagede af uddannelsernes brugspotentiale. Eleverne havde i listen
over årsager mulighed for at vælge almendannelsen som en begrundelse for at få i
gymnasiet, men det har de ikke prioriteret.
Vi spørger også eleverne, hvad de forventer
at få ud af deres gymnasiale uddannelse.
Her er de to hyppigste markeringer blandt
de 16 mulige styrket faglighed og personlig
udvikling - her ser vi ingen forskel på tværs
af uddannelserne.
Didaktiske profiler
Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann foreslår at forstå uddannelsernes didaktiske profiler som forskellige indgange til den almene
dannelse, en teknologisk-samfundsmæssig
på htx, en samfundskulturel merkantil på
hhx og en videnskabelig og æstetisk kulturel på stx (Gleerup & Wiedemann 2001).
Case-metoden og det tværfaglige projektarbejde med henblik på det merkantiltfaglige
er ifølge Gleerup og Wiedemann kendetegnende for hhx, mens problemorienteret
undervisning og produktorienteret projektarbejde med henblik på det naturvidenskabeligtteknologiske er kendetegnende for htx.
Langt vanskeligere er det dog at pege på
en særligt kendetegnende didaktik for stx.
Ifølge Gleerup og Wiedemann (2001) og
Gleerup (2013) vil det sammenlignet med
de to førnævnte uddannelser være dækkende at tale om et mere kognitivt fokus og
en orientering mod videnskabsfaget og de
teorier og metoder, som kendetegner universitetsudgaven af fagene. Der er en meget ringe erhvervsorientering og traditionelt
ikke fokus på tværfaglighed. Med hensyn til
hf foreslår Gleerup (2013), at hf-elevers og
kursisters ofte særlige baggrunde betyder,
at hf-didaktikken er mere orienteret mod forskellige former for elevdeltagelse, end det
gælder de øvrige gymnasiale uddannelser.
Vi har undersøgt de beskrevne didaktiske
fokuseringer i de fire uddannelser (se tabel
1). Her finder vi på tværs af lærerne på alle
fire gymnasiale uddannelser en enighed
om, at eleverne udvikler sig personligt og
lærer mest fagligt set, når de samarbejder
indbyrdes og med både lærere og elever.
Åbenlyse didaktiske orienteringer knyttet fx
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til case-arbejdet på hhx eller produktudvikling
på htx kan ikke spores i vores undersøgelse.
Som nævnt i artiklen om fagsamspil i dette
tidsskrift, så er der didaktiske orienteringer i
forhold til samspil, som knytter sig til lærernes
oplevelser af udbyttet for både eleverne og
sig selv, men der kan ikke på dette generelt
beskrivende niveau spores præferencer knyttet til uddannelsesprogrammernes formelt-institutionelle profilering. For at blive klogere
på, om skolegangen på hf i højere grad tænkes sammen med de menneskelige og sociale forhold, har vi undersøgt, hvordan eleverne
opfatter kontakten til deres lærere. På alle fire
uddannelser er der enighed om, at man har
en god kontakt med en eller flere lærere, dog
er andelen en smule højere hos hf-elever og
en smule lavere på stx.
Organisationstænkning og ledelsestilgang
Gleerup og Wiedemann (2001) foreslår på
baggrund af casestudier gennemført af Wiedemann (2002), at htx organisationskulturen
er baseret på et pragmatisk virkelighedssyn
fokuseret på, hvad der virker. Det svarer for
så vidt til den produktorienterede undervisning på htx. Ledelsestilgangen kan yderligere siges at være præget af en praktisk, erfaringsbaseret konsensus. Her overfor finder de
kulturen på hhx karaktiseret ved en værdi om
udvikling – at være på forkant. Er man konkurrencedygtig på det nye inden for fx brugen
af it og brugen af nye pædagogiske tilgange?
Konkurrenceorientering medfører, at man på
hhx var hurtig, når det gjaldt at følge nye vinde
også i uddannelsespolitikken. Kulturen omkring ledelse er tilsvarende strategisk. Endelig karakteriserer de stx-kulturen som en kultur, der er opstået omring den videnskabelige
sandhedssøgen og lærerens individuelt oplevede ansvar for fagets videnskabelighed. Ledelsestilgangen beskriver de som grundlagt
på ’individuel konsensus’ med meget plads til
kritiske diskussioner og høj grad af individuel
frihed for de enkelte lærere (Gleerup 2013,
Raae 2012).
Ifølge Gleerup (2013) er det et særligt kendetegn ved hf, at ikke bare læring, men også den
ledelsesmæssige beslutningstagning tænkes
sammen med de ofte særlige menneskelige
og sociale vilkår blandt elever/kursister, se
også nedenfor.
Et indblik i forskelle på tilgang til ledelse får vi
ved at kigge på lærernes og ledernes opfattel-

se af centrale aspekter af uddannelsesledelse
(se tabel 1). Vi har valgt at spørge til organisering af udviklingsarbejde og lærerindflydelse. Der er blandt lærerne bred enighed om, at
udviklingsprojekter bidrager til skoleudvikling.
Stx, hhx og hf har alle over 80% af besvarelser på i høj grad eller i nogen grad, mens htx
ligger lige under 80%. Hvad angår indflydelse,
så er der blandt lærerne på alle fire uddannelser bred enighed om, at det er vigtigt at have
indflydelse på beslutninger om eget arbejde,
fx om hvordan opgaverne løses, og langt de
fleste lærere på alle uddannelserne oplever
også at have indflydelse herpå, hvilket også
er et fokusområde for lederne. Lederne giver
efter eget udsagn lærerne mulighed for indflydelse på flere områder, hvor forskellene træder frem som følger: flere ledere fra stx end
fra de andre uddannelser svarer, at lærerne
har mulighed for indflydelse på strategiske
prioriteringer; færrest ledere på hhx svarer, at
lærerne har mulighed for indflydelse på ressourcer i daglig drift; flere ledere på stx og htx
tilkendegiver, at de giver lærerne mulighed for
indflydelse på teamorganisering end på hf og
hhx. Endelig kan ledelsestilgangen yderligere
beskrives ved at se på samarbejde med bestyrelsen, som på stx beskrives på den måde,
at bestyrelsen har en ’passende indflydelse
på skolens overordnede ledelse’, mens både
hhx og hf taler om samarbejdet med bestyrelsen som ’aktivt’. Det mest markante svar
fra htx-lederne er, at samarbejdet med deres
bestyrelser ikke kan besvares med de tilbudte
kategorier i skemaet.
Sammenfattende er den professionelle autonomi – forstået som det at have stor indflydelse på måden, hvorpå egne opgaver løses – af
stor vigtighed. Gleerups og Wiedemanns påpegning af en særlig strategisk kultur på hhx,
hvor den individuelle autonomi nedtones, kan
ikke aflæses i disse svar. Men muligvis kan
stx-lederangivelse af lærerindflydelse på strategiske prioriteringer og det forhold, at færrest
hhx-ledere angiver, at lærerne har indflydelse på ressourcer i den daglige drift tyde på
en sådan forskel? Et problem er dog her, at
vi sammenligner organisationer af væsentlig
forskellig størrelse og struktur. Hhx og htx er
normalt en del af den større koncern, mens
stx ofte er en selvstændig, mindre enhed, til
tider sammen med hf.
En forskel knytter sig til lederholdning til reformen (se tabel 1). Hhx-lederen tilkendegiver en noget mere positiv holdning, end det
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gælder de øvrige ledere. Det korresponderer
tilsyneladende med de træk, Gleerup og Wiedemann fandt vedrørende den strategiske
udviklingsorienterede kultur på hhx. Mindst
positive i forhold til reformen er hf-lederne.
Måske skal det sættes i forbindelse med, at
hfs adgangsgivende kompetence er blevet
reduceret noget, idet der nu kræves særlige
fagniveauvalg, hvis eksamen skal give adgang til længere videregående uddannelser.
Hvis Gleerups påpegning af, at hf er karakteriseret ved en særlig socialt engageret kultur,
vil det nærliggende opfattes som en reduktion
af de i forvejen udsatte elevers muligheder.
Oplevelsen af reformen hænger naturligvis
sammen med, hvordan reformens hensigt læses (se tabel 1). Som det også blev beskrevet i tidsskriftes indledningsartikel viser svarvægtningen, at lærerne anser, at hensigten
er at ensrette de gymnasiale uddannelser (så
de bliver mere lige), at opnå besparelser og
at effektivisere. Lederne derimod nævner for
alle uddannelsers vedkommende blandt de
tre hyppigst valgte: styrkelsen af elevernes
faglighed. Derudover nævner lederne styrkede karrierekompetencer, styrket valg af vi-
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deregående uddannelser og endelig at gøre
uddannelserne ligeværdige. Fraværet af en
faglig intention i lærermarkeringer og tilstedeværelsen af samme i ledermarkeringerne
kan måske indikere en mere positiv holdning
hos lederne end hos lærerne.
Elevsammensætning
Slutteligt skal vi kigge på elevgrundlaget på
de fire uddannelser. Før midten af 1960’erne
var det en enkeltcifret procentdel af en ungdomsårgang, der fik muligheden for en gymnasial uddannelse (Haue 2004, Rasmussen
2005), hvor en gymnasial uddannelse i dag
et naturligt valg for mange. I 2017 søgte således 74% af ungdomsårgangen en af de
fire uddannelser. Det har selvfølgelig betydning for uddannelsernes elevgrundlag. Kasperne beskriver, hvordan elevprofilen på hhx
har været ligeligt fordelt mellem drenge og
piger, og socioøkonomisk har uddannelsen
tiltrukket flest elever fra ikke-boglige hjem.
Elevgruppen på htx har derimod klart været domineret af drenge. Rekrutteringen har
været bredere end stx, men ikke ligeså bred
som hhx. Og på stx domineres elevgruppen
af piger fra middelklassen. Elev-/kursist-
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grundlaget på hf er efterhånden karakteriseret ved, at hf samler de elever op, som ikke
har fundet sig til rette på de øvrige uddannelser, og hf har sammenlignet med de øvrige
gymnasiale uddannelser haft en lidt højere
andel af elever med anden etnisk baggrund
(Kaspersen 2013).

bet i denne artikel er, at de fremhævede og
traditionelle forskelle på de fire gymnasiale
uddannelser baseret på tidligere analyser af
uddannelsesprogrammerne, kun delvis er så
markant, at de forskelle fungerer som karakteriserende træk i de uddannelsesmæssige
praktikker på de fire gymnasiale uddannelser.
Det kunne indikere, at de forskelle og ligheder
i læring og udvikling for elever, lærere og skoler, som vi kommer til at arbejde med fremover i vores forskningsprojekt, ikke knytter sig
så stærkt til uddannelsesprogrammet som de
knytter sig til fx de konkrete praktikker, lærer
overbevisninger og elevernes læringsstrategier.

Ser vi ud fra vores undersøgelse først på
kønsfordelingen, er der overvægt af piger på
hf (60%) og stx (58%), mens der er overvægt
af drenge på htx (70%) og hhx (59%). Der er
ikke nogen særlig forskel, når det kommer til
etnicitet, dog måske lidt flere elever på stx
med mødre født i andre lande end Danmark
(se tabel 1).

Datagrundlag
Resultaterne af vores undersøgelse fremgår
af nedenstående tabel. Der er ikke på nogle
af disse sammenhænge testet for statistisk
signifikans eller styrken i en eventuel sammenhæng. Det er således en ren beskrivende
præsentation af respondenternes svarfordelingen på de deltagende gymnasiale uddannelser.

Opsamling
En væsentlig og eksplicit politisk intention
med reformen fra 2017 er at gøre de gymnasiale uddannelser ligeværdige, hvilket
er et budskab, der er gået klart og tydeligt
igennem til lærerne på de gymnasiale uddannelser, jf. deres opfattelse af en primær
reformintention som ’ensretning’. BudskaTabel 1: data på de anvendte spørgsmål i analyserne
stx

hhx

htx

hf

Jeg vil have adgang til videregående uddannelse:
Valgt=2538, N=3020
Det er vigtigt at
uddanne sig.
Valgt=2063
N=3020

Jeg vil have adgang til videregående uddannelse:
Valgt=939, N=1203
Jeg forventer at
kunne bruge det, jeg
lærer:
Valgt=926.
N=1203

Jeg vil have adgang til videregående uddannelse:
Valgt=813, N=978
Jeg forventer at
kunne bruge det, jeg
lærer:
Valgt=698.
N=978

Jeg vil have adgang
til videregående
uddannelse:
Valgt=827, N=1025
Det er vigtigt at
uddanne sig.
Valgt=620
N=1025

Hvad forventer du at Styrket faglighed,
få ud af gymnasiet? Valgt=1989, N=3020
(mest hyppigt valg)
Personlig udvikling:
Valgt =1713 N=3020

Styrket faglighed,
Valgt=767, N=1203
Personlig udvikling:
Valgt =636, N=1203

Styrket faglighed,
Valgt=701, N=978
Personlig udvikling:
Valgt =439, N=978

Styrket faglighed,
Valgt=612, N=1025
Personlig udvikling:
Valgt =564, N=1025

Jeg har god kontakt
med en eller flere
lærere *) N=5425

Uenig: 139
Neutral: 332
Enig: 567
N=1038

Uenig: 103
Neutral: 287
Enig: 488
N=878

Uenig: 99
Neutral: 259
Enig: 536
N=894

Når eleverne lærer
at samarbejde med
både lærere og
elever (92,4% på
den positive side af
skalaen)
N=122

Når eleverne lærer
at samarbejde med
både lærere og
elever (94,7% på
den positive side af
skalaen)
N=124

Når eleverne lærer
at samarbejde med
både lærere og
elever (91,2% på
den positive side af
skalaen)
N=187

Orientering
Hvorfor har du valgt
gymnasiet?
(mest hyppigt valg)

Uenig: 406
Neutral: 960
Enig: 1249
N=2615

Didaktisk fokusering: lærere
Udsagn om elevernes faglige og
personlige læring og
udvikling (mest udtalt enighed) *)
N=877

Når eleverne lærer
at samarbejde med
både lærere og
elever (95,0% på
den positive side af
skalaen)
N=433
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Primære intentioner
med den nye reform
(tre mest hyppige
valg)

At opnå besparelser
(valgt=129)
At effektivisere
(valgt=127)
At målrette valget af
videreuddan-nelse
(valgt=116)
N=433

At ensrette de gymnasiale uddannelser
(valgt=40)
At effektivisere
(valgt=38)
At opnå besparelser
(valgt=33)
N=122

At ensrette de gymnasiale uddannelser
(valgt=43)
At opnå bespa-relser (valgt=38)
At effektivisere
(valgt=36)
N=124

At målrette valget af
videreuddannelse
(valgt=76)
At arbejdsmarkedsrette gymnasieudd
(valgt=65)
At opnå besparelser(valgt=63)
N=187

Didaktisk fokusering: ledere
Første tid efter den
nye reform
N=114

Lederen er positivt
indstillet overfor
reformens konkrete
initiativer: 24,4%
(N=45)

Lederen er positivt
indstillet overfor
reformens konkrete
initiati-ver: 40,0%
(N=15)

Lederen er positivt
indstillet overfor
reformens konkrete
initiati-ver: 20,0%
(N=25)

Lederen er positivt
indstillet overfor
reformens konkrete
initiati-ver: 3,6%
(N=28)

Primære intentioner
med den nye reform
(tre mest hyppige
valg)

At styrke elevernes
faglighed (valgt=24)
At målrette elevernes valg af videregående uddannelse
(valgt=20)
At ensrette uddannelserne (gøre
dem ligeværdige)
(valgt=19)
N=46

At styrke elevernes
karrierekompetence
(valgt=6)
At målrette elevernes valg af
videregående udd
(valgt=5)
At styrke elevernes
faglighed (valgt=5)
**)
N=19

At styrke elevernes
faglighed (valgt=11)
At ensrette uddannelserne (gøre
dem ligeværdige)
(valgt=10)
At styrke elevernes
karrierekompetence
og almene dannelse
(valgt=6)
N=30

At målrette elevernes valg af
videregående udd
(valgt=19)
At styrke elevernes
karrierekompetence
(valgt=18)
At styrke elevernes
faglighed (valgt=9)
**)
N=33

Ledelsestilgang: lærere:
Udviklingsprojekter
bidrager til samlet
skoleudvikling
N=723 (IB 11)

I nogen grad: 141
I høj grad: 140
N=353

I nogen grad: 38
I høj grad: 44
N=97

I nogen grad: 40
I høj grad: 38
N=103

I nogen grad: 61
I høj grad: 70
N=159

Indflydelse,
Mest vigtig opgave,
sæt 5 krydser
(mest hyppigt valgt)

Beslutninger om
eget arbejde (fx
indflydelse på, hvordan jeg løser mine
arbejdsopgaver)
Sat X her=343

Beslutninger om
eget arbejde (fx
indflydelse på, hvordan jeg løser mine
arbejdsopgaver)
Sat X her=92

Beslutninger om
eget arbejde (fx
indflydelse på, hvordan jeg løser mine
arbejdsopgaver)
Sat X her=97

Beslutninger om
eget arbejde (fx
indflydelse på, hvordan jeg løser mine
arbejdsopgaver)
Sat X her=152

Oplevet indflydelse
på beslutninger om
eget arbejde
N=689

Ja=326
Nej=11
N=342

Ja=81
Nej=11
N=92

Ja=82
Nej=12
N=97

Ja=137
Nej=9
N=150

Beslutning om deres
arbejde
ja=45, nej=0,
N=45

Beslutning om deres
arbejde
ja=16, nej=0,
N=16

Beslutning om deres
arbejde
ja=25, nej=0,
N=25

Beslutning om deres
arbejde
ja=26, nej=0,
N=26

Time-/opgave og
fagfordeling
ja=41, nej=2,
N=43

Time-/opgave og
fagfordeling
ja=10, nej=5, N=15

Time-/opgave og
fagfordeling
ja=18, nej=4, N=22

Time-/opgave og
fagfordeling
ja=26, nej=2, N=28

Teamorganisering
Teamorganisering
ja=32, nej=13, N=45 ja=7, nej=7,
N=15

Teamorganisering
ja=12, nej=7, N=15

Teamorganisering
ja=20, nej=5, N=25

Ressourcer i daglig Ressourcer i daglig
drift
drift
ja=20, nej=23, N=43 ja=3, nej=13, N=16

Ressourcer i daglig
drift
ja=10, nej=9, N=19

Ressourcer i daglig
drift
ja=14, nej=10, N=24

Ledelsestilgang: ledere
Lærerne har mulighed for at have
indflydelse på…
N=108
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Strategiske prioriteringer:
ja=37, nej=6, N=43

Strategiske prioriteringer:
Ja=8, Nej=8, N=16

Strategiske prioriteringer:
ja=12, Nej=10,
N=22

Strategiske prioriteringer:
ja=13, nej=13, N=26

Mest hyppig
hold-ning til skolebestyrelsen i de
forskellige uddannelsesprogrammer
N=129

’Bestyrelsen har en
passende indflydelse på skolens overordnede ledelse’
Valgt= 35, N=46

Skolens ledelse
samarbejder aktivt
med bestyrelsen’

’Ingen af de ovenstående udsagn
rammer mine holdninger’

’Skolens ledelse
samarbejder aktivt
med bestyrelsen’

Elevgrundlag: køn
Drenge i alt: 2708
Piger i alt: 2790
N=5498

Dreng: 1093
Pige: 1531
I alt: 2624

Dreng: 623
Pige: 439
I alt: 1062

Dreng: 630
Pige: 266
I alt: 896

Dreng: 362
Pige: 554
I alt: 916

Valgt=9, N=19

Valgt=11, N=30

Valgt=20, N=33

Elevgrundlag: etnicitet
Elever født i DK,
Født i Norden, EU
og andre lande
N=5523

DK: 2475
Andre lande: 169

DK: 1011
Andre lande: 55

DK: 846
Andre lande: 51

DK: 842
Andre lande: 74

Mor født i DK
Mor født i Norden,
EU og andre lande
N=5522

DK: 2112
Andre lande: 531

DK: 927
Andre lande: 139

DK: 721
Andre lande: 176

DK: 735
Andre lande: 181

*) der er anvendt en 5-pkt Likert skala, der her præsenteres som en dikotom skala med et neutralt midtpunkt.
**) der er flere end denne svarmulighed, der har dette antal besvarelser
Referencer:
Gleerup, J. (2013). Gymnasiets udvikling i et uddannelsessociologisk og uddannelsespoltisk perspektiv. I
Damberg, E.; Dolin, J.; Holten, G. I. & Kaspersen, P.
(red). Gymnasiepædagogik. En grundbog (p. 50-66).
København: Hans Reitzels Forlag
Gleerup, J., & Wiedemann, F. (2001). De ungdomsgymnasiale læringskulturer - udfordringer under
krydspres. Odense: Dansk Institut for Gymnasiepædagoik, Syddansk Universitet.
Haue, H. (2004). Almendannelse for tiden. Odense:
Syddansk Universitetsforlag.
Kaspersen, P. (2013). De fem gymnasieretninger. I
Damberg, E.; Dolin, J.; Holten, G. I. & Kaspersen, P.

(red). Gymnasiepædagogik. En grundbog (p. 99-127).
København: Hans Reitzels Forlag
Rasmussen, J. B. (2005). Gymnasiet og hf - og de andre ungdomsuddannelser. I E. Damberg, Pædagogik
og perspektiv. En gymnasial pædagogik. København:
Hans Reitzel.
Raae, P. (Vol. 3-4 2012). Den nordiske uddannnelsesmodel og det danske gymnasium. Nordic Studies in
Education.
Wiedemann, F. (2002). Skolekultur i gymnasiet. Et kulturanalytisk casestudium med udgangspunkt i det almene gymnasium, HHX og HTX. Odense: Syddansk Universitet (PhD-afhandling).

Ane Qvortrup, Professor
Camilla Kølsen Petersen, Lektor
Peter Henrik Raae, Lektor
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Forskydning af ansvar og
forventninger i de gymnasiale
uddannelser
af Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen og Lilli Zeuner
I denne artikel fokuserer vi på, hvordan elever, lærere og ledere oplever deres opgaver,
ansvar og relationer. Disse fokuseringer danner baggrund for en diskussion af, hvordan
måden, man står til ansvar på, har udviklet
sig, belyst med reference til tidligere studier
af udviklingen i begrebet om ansvarlighed i
uddannelsessammenhænge som sådan. Vi
har på nuværende tidspunkt vores baselineundersøgelse fra efterår/vinter 2017 til vores
rådighed for de beskrevne undersøgelser.
Der er således ift. de deltagende gymnasier
i vores forskningsprojekt ikke tale om, at vi
beskriver en udvikling. Vi tegner et øjebliksbillede og diskuterer dette ift. gymnasiets generelle udvikling fra 2005 og fremefter.
Ansvarsforskydninger
Interessen for ansvarsbegrebet er begrundet
i bl.a. bidrag af Raae, hvor han peger på, at

de seneste 13 års reformer af gymnasierne
har øget gymnasiernes fokus på deres udadvendte strategiske kapacitet (Raae, 2008),
hvilket har ført til forskydninger i balancen
mellem "institutionernes indre styringsprocesser (fag og dannelse)” og ”skolens funktion som (politisk) element i det omgivende
samfund” (Raae, 2011: 127). Det øgede fokus på den udadvendte strategiske kapacitet kan tolkes som et resultat af den internationale tendens til at opfatte accountability
(altså det at stå til regnskab for noget) som
et nøgleværktøj til social forandring. Indførelsen af dette nøgleværktøj har ifølge andre studier først til en ledelsestilgang, hvor
ansvar ikke længere uddelegeres (‘management of placements’ (Verortung)), men hvor

forventningerne til forskellige opgaver bliver
et omdrejningspunkt (‘management of expectations’ (Hopmann 2008)). Konkrete eksempler herpå findes med en stigende opmærksomhed på fx læringsmål, budgetmål,
lovgivning med videre, som alle er udtryk
for forventninger, der skal opnås (Hopmann
2008: 422-423). Skiftet har i følge Hopmann
(2008) resulteret i et mindre fokus på tilliden
til, at professionelle kan løse deres komplekse opgaver. Man er som professionel ikke
så meget ansvarlig for en kompleks opgave, som man står til regnskab for stillede forventninger. Et antal mulige konsekvenser af
forandringerne er blevet beskrevet i tidligere
forskning. Hopmann (2008, p. 224) beskriver den risiko, at det, der ikke passer ind ift.
de opstillede forventninger bliver marginaliseret. Biesta argumenterer for, at relationerne mellem forskellige aktører forandres.
Aasebø, Midtsundstad & Willbergh (2017)
viser, at det beskrevne skift fremprovokerer
en bebrejdelseskultur, som enten bebrejder
lærerne og deres uddannelse eller eleverne
og deres socio-økonomiske baggrund for
elevernes uddannelsesmæssige resultater.
Zeuner, Boolsen & Schwartz (2017, p. 16)
foreslår, at det kan føre til underminering af
social interaktion og således til svækkelse af
læreres og elevers evne til at tage ansvar for
fagenes betydning for deres genstandsfelt,
fagenes betydning for mennesker, ligesom
det kan udfordre de sociale relationer (som
ingen tager ansvar for) samt elevernes villighed til at tage ansvar for egen læring.
Hopmann (2008) minder os om, at betydningen af forandringerne ikke er ens på
tværs af kontekster, da de afhænger af “deeply engrained ‘constitutional mind-sets’”
(p. 417) eller “well-established, basic social
patterns of the understanding of schooling
that have sedimented in the respective traditions” (Hopmann, 2015, p. 18). Som del
af dette ‘constitutional mind-set’, ser ledere,
lærere og elevers holdninger ud til at spille
en afgørende rolle ift. de praktiserede forandringer, altså ift. hvad der kommer til at
ske i praksis (Qvortrup, Petersen, Schøsler
& Zeuner 2018). Dette foranlediger os til i
indeværende artikel at undersøge, hvordan
ledere, lærere og elever i gymnasiet anno
2017 ifølge vores baselineundersøgelse oplever deres opgaver, ansvar og relationer.
Vi undersøger dette gennem elevernes besvarelser på spørgsmål om, hvorfor de har
valgt en gymnasial uddannelse, og hvad de
forventer at få ud af den. Her undersøger vi,
om valget er begrundet i, at de føler ansvar

eller ansvarlighed over for samfundet, skolen,
lærere, forældre eller sig selv. Samtidig undersøger vi det gennem deres vurdering af,
hvordan de bedst lærer, og hvordan de tager
noter. Svarene på disse spørgsmål vil indikere, hvordan de oplever deres eget ansvar ift.
læring. Også hos lærerne har vi fokus på deres vurdering af, hvordan eleverne lærer. Vi
undersøger i tillæg hertil, hvor ofte de inddrager eleverne i forskellige evalueringsaktiviteter. Svarene på disse spørgsmål vil indikere,
hvordan de oplever ansvaret distribueret ift.
lærer-elev-relationen. Vi tager herudover fat i
lærernes opfattelse af udviklingsprojekter, deres oplevelse af samarbejdet med nærmeste
leder og deres angivelse af, hvilke opgaver
det er vigtigt at have indflydelse på. Her ser vi
på distributionen af ansvar ift. lærer-leder/organisation-relationen. Sidst, men ikke mindst
undersøger vi ledernes forvaltning af ansvar
gennem ledernes besvarelse af spørgsmål
om deres ledelsesstil, om organiseringen af
reformarbejdet og om deres angivelse af, hvilke opgaver lærerne har mulighed for at have
indflydelse på. Herudover kigger vi på deres
oplevelse af og samarbejde med bestyrelsen.
Analyse af elevdata
Elevernes ansvarlighed for læreprocesser,
fag og eksamen
Eleverne foretrækker undervisning, hvor der
er klar sammenhæng mellem fagets undervisning og eksamen, samt undervisning, hvor
de anvender den faglige viden i praksis. De
efterfølgende foretrukne undervisningsformer, når det kommer til elevernes oplevelse
af læringsudbytte, er ’når læreren gennemgår
de faglige stof ved tavlen’ og ’når jeg skriver (opgaver, noter mv.), så lærer jeg mest’
(N=4870). Sidstnævnte nuanceres af, at eleverne anfører, at de under deres notetagning
skriver det ned, som lærerne siger, er vigtigt
(74,1%, N=4870). Prioriteringerne af anvendelse af viden og læring gennem skrivning
kan måske relateres til en interesse i at skabe viden og en oplevelse af ansvarlighed for
deres læreproces? Måske indikerer dette, at
eleverne tager ansvar for fagenes betydning
for deres genstandsfelt, hvilket ellers ifølge
Zeuner, Boolsen & Schwartz (2017) er i fare.
Omvendt synes fokuseringerne på sammenhæng mellem undervisning og eksamen samt
betydningen af lærergennemgang og lærervurdering ift. noter at indikere en opmærksom
på eksamen, dokumentation eller det forhold,
at de skal stå til regnskab for deres læreproces og erhvervede viden. Her er der således
måske ikke så meget tale om, at de er fokuserede på at tage ansvar for deres læreproces,
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hvor ansvarligheden retter sig indad mod dem
selv, men et mere eksternt rettet ansvar.
Elevernes ansvarlighed for livslang læreproces og dannelse
I forhold til valg af studieretning/ fagpakke og
studieområde er det mest vigtige for eleverne (56,6% svarer i høj grad, N=4870), at det
er nyttigt for senere videreuddannelse, og at
’det interesserer mig her og nu’ (55,3% svarer i høj grad, N=4870). Dette kan ses som
et udtryk for elevernes ansvar for deres samlede, livslange læringsproces. Omvendt synes koblingen med, at det skal interessere
dem her og nu at indikere en rettethed mod
deres livsverden her og nu. Her er der altså
ikke så meget fokus på et langsigtet ansvar
rettet mod deres fremtidige muligheder. Orienteringen mod fremtidige muligheder står
ellers også centralt i elevernes angivelse af
baggrunden for at vælge en gymnasial uddannelse, hvor 84,6% svarer, at det er for at
opnå adgang til en videregående uddannelse
(N=4870). Næst hyppigst er ’Jeg forventer at
kunne bruge det, jeg lærer’ med 68,4% tilvalg
(N=4870). Udover en forventning om ’styrket
faglighed (67,2%, N=4870) så forventer eleverne især en personlig udvikling og modning
(55,4%, N=4870). Kort sagt vil de gerne kvalificere sig til videregående uddannelse og har
i den forbindelse fokus på styrket faglighed,
men de giver også udtryk for et mere personligt ansvar, hvor det handler om et dannelsesmæssigt aspekt som personlig udvikling. Det
er altså elever med et stærkt fokus på faglighed og videregående uddannelser og et lidt
svagere fokus på personlig udvikling, der møder med-elever, lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser. Vi vurderer, at dette vil
kunne have betydning for, hvorvidt eleverne
oplever at skulle påtage sig ansvar for social interaktion, og det kan således udfordre de
sociale relationer.
Analyse af lærerdata
Lærernes ansvarlighed for fag og samarbejde
Lærerne er enige i, ’det er vigtigt for elevernes udvikling, at de lærer at arbejde sammen
med både lærer og andre elever’. Dette er det
svar med det højeste gennemsnit (4,41 på
en 5-pkt-skala, hvor 5=meget enig, N=386).
Herefter følger – i overensstemmelse med
eleverne – ’Når de anvender den faglige viden i praksis, så lærer eleverne meget’ (gennemsnit 4,3 på samme skala som ovenfor,
N=386). Således kan man måske konkludere,
at både lærere og elever er opmærksomme

på ansvaret for fagenes betydning for deres
genstandsfelt, men at ansvaret for social interaktion og dermed også sociale relationer
fylder mere hos lærerne end hos eleverne.
I forhold til hvor ofte lærerne sammen med
eleverne følger op på de fælles forventninger til elevernes læring og udvikling, er svaret, at inddragelsen af eleverne i formative
evalueringsaktiviteter som formulering af
læringsmål, udvælgelse af grundlag for evaluering af elevens udvikling, samtaler og
beslutninger om næste skridt for deres udvikling typisk sker hvert halve år eller sjældnere end hvert halve år (N=593). Det kan i
denne sammenhæng ses som et tegn på
en blandet model af uddelegering af ansvar
til eleverne for deres egen læreproces i det
daglige arbejde kombineret med regelmæssige nedslag i forhold til forventningerne og
støtte i at danne realistiske forventninger for
eleverne.
Lærernes oplevelse af ledernes ansvarlighed
Det er interessant, at lærerne i forbindelse
med deres samarbejde med deres nærmeste leder i mindre grad oplever, at lederne
’i passende omfang evaluerer min indsats
ud fra fastsatte standarder med fokus på
elevernes læring’ (uenig=31,3%, både/
og=31,5%, enig=37,2%, N=664) i forhold til
oplevelsen af, at læreren aktivt selv involverer lederen i passende omfang i forhold til
udfordringer og problemstillinger i det daglige arbejde (uenig=18,1%, både/og=18,5%,
enig=63,3%, N=723). Praktikken synes derfor at være mere orienteret mod ’management of placements’ end ’management of
expectations’, hvis man anskuer, om lederen
evaluerer lærerne efter standarder ift. deres
målopfyldelse, og samtidig anskuer, at læreren selv inddrager lederen efter behov som
udtryk for den professionelles ansvarlighed
overfor den uddelegerede komplicerede læringsopgave med eleverne.
Analyse af lederdata
Ledernes ansvar for omgivelserne
Konteksten på skolerne, som reform 2017
aktiveres ind i, karakteriseres af lederne
som skoler, hvor mange elever kommer ind
på 1. prioritet (gennemsnit 4,54 på en 5-pkt
skala, hvor 5=i høj grad, N=109), og som
skoler, hvor eleverne er engagerede i deres
skolegang (gennemsnit 3,95, N=117), og der
er en konstatering af, at der på de enkelte
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skoler er konkurrence med andre gymnasiale uddannelser (gennemsnit 4,12, N=116). I
forhold til ledernes oplevelse af egen skole
som en strategisk kapacitet i lokalområdet,
fx samarbejde med erhvervslivet og brancheforeninger, ligger svarerne mellem ’både/og’ og enig (N=114). Konstateringen af
konkurrencen og den strategisk kapacitet
signalerer, at der er tale om en vægtning af
skolens funktion som (politisk) element i det
omgivende samfund, som Raae (2011) taler
om.
Ledernes ansvarlighed overfor lærerne
Lederne går ind for, at lærerne får mulighed for at have indflydelse på beslutninger
om deres eget arbejde generelt set (100%,
N=113), såvel som lærerne får mulighed for
at have indflydelse på undervisningsnære
temaer som organisering af fagligt samspil
(98,2%, N=108) og organisering af studieretninger og fagpakker (81,0%, N=89), organisering af grundforløb (88,4%, N=86)
samt indkøb af materialer og udstyr (96,4%,
N=107). Det kunne indikere, at ledelsen
anerkender lærernes professionelle ansvar
for deres læringsopgaver sammen med eleverne og gennem inddragelsen af lærerne
giver plads til management by placement.
Ledernes oplevelse af deres egne ledelsespraktikker svarer nogenlunde overens med
lærernes, som beskrevet ovenfor. Det betyder, at der er en orientering mod at være opmærksomme på medarbejdernes trivsel og
mod at stå til rådighed for medarbejderne i
forhold til de problemstillinger og udfordringer, som medarbejderne oplever i det daglige arbejde. Disse ting er lederne enige til
meget enige i på en 5-pkt.-skala (N=106) og
med et gennemsnit fra 4,49 til 4,26. Ledernes deltagelse i evaluering af medarbejdernes indsats ud fra fastsatte standarder med
fokus på elevernes læring og trivsel har et
gennemsnit på 3,21 (N=94), hvilket er tæt på
kategorien hverken enig/eller uenig. Der er
tilsyneladende en vis spredning på praksis i
denne forbindelse.
Det er en mulig hypotese, at udviklingen i
praktikkerne omkring ’management of expectation’ for lederne og lærerne på de gymnasiale uddannelser er mindre synlig (endnu)
end forventet, når man læser teorierne. En
alternativ hypotese kan være, at regnskabet
ikke gøres op i forhold til de interne aktører
på skolen, men derimod er et styringsfor-

hold mellem Undervisningsministeriet og/eller
bestyrelsen og den enkelte skole. Vi har kun
data på ledelsernes opfattelse af samarbejdet
med bestyrelserne, hvor de to langt mest hyppige holdninger er, at skolens ledelse arbejder aktivt sammen med bestyrelsen (54,0%,
N=126), og der er hos ledelsen en oplevelse
af, at bestyrelsen har en passende indflydelse på skolens overordnede ledelse (52,4%,
N=126). Det kan virke til, at samspillet mellem ledelse og bestyrelse er drevet af ’management of placements’. Relationen med den
politiske ledelse i ministeriet må videre undersøges.
Afslutning
Samlet set giver baseline-undersøgelsen et
blik på, hvad der er den nutidige oplevelse
af ansvar for elever, lærere og ledere på de
fire gymnasiale uddannelser samlet set. Den
forventede udvikling i retning af ’management
by expectations’ er umiddelbart mindre synlig end den teoretiske forventning lægger op
til, når vi som her sætter fokus på de interne praktikker indenfor uddannelserne. Det er
muligt, at relationerne er under forandring, at
aktørerne bebrejder hinanden for læringsudbyttet, og at der er en tendens til svækkelse af
den sociale interaktion mellem elever, lærere
og ledere, men vi ser ikke tydelige spor af det
i vores data på nuværende tidspunkt.

Ane Qvortrup, Professor
Camilla Kølsen Petersen, Lektor
Lilli Zeuner, Lektor

Digitalisering i de gymnasiale
uddannelser – status 2017
af Nikolaj Elf, Camilla Kølsen Petersen, Ane Qvortrup
I gymnasiereformen er digitalisering et særligt indsatsområde, ligesom det har været det
siden 2005 (de Wit og Grunnet, 2005). Udvikling af elevers digitale kompetencer er ét ud af
fire særligt fremhævede kompetenceområder
i aftaleteksten, og der skal i undervisningen
anvendes nye digitale arbejdsformer. Er digitalisering en global tendens, vi må forholde os
til? Eller er digitalisering svaret på hidtil uløste problemer? I denne artikel finder vi ikke
svaret på disse spørgsmål, men undersøger
bredt og eksplorativt: Hvordan tilskrives digitalisering betydning i gymnasieskolen anno
2017? Øvrig forskning på området viser, at
man må forstå gymnasiernes anvendelse
og opfattelse af digitalisering i et historisk og
lokalt skoleperspektiv (Elf, 2017). De fleste
gymnasieskoler har i en årrække investeret
i digital infrastruktur til lærere og elever. Det
betyder, at lærernes holdninger til digitalisering også delvist er formet af længerevarende
erfaringer med og mere grundlæggende op-

fattelser af it. Samtidig indikerede evalueringen af ’Det virtuelle gymnasium’-indsatsen,
at digitale kompetencer og digitale læringsredskaber ikke eksisterer i et vakuum, men
tværtimod er ”20% it og 80% skoleudvikling”
(de Wit og Grunnet, 2003:4).
I det følgende tegnes derfor et billede af
lærernes holdning til digitalisering og deres praktikker knyttet hertil i undervisningen
samt samarbejdet med kollegerne om digitalisering i undervisning. Dette suppleres med
elevernes it-opfattelser, og artiklen rundes af
med refleksioner over betydningen af digitalisering i uddannelsessystemet.
Undersøgelsen er baseret på kvantitative
data fra spørgeskemaundersøgelsen besvaret efteråret 2017 af lærere og elever og
tematiserer lærere og elevers opfattelse af
it og digitalisering i de gymnasiale uddannelser.

Lærernes opfattelse af digitalisering
Blandt lærerne ser reformens intentioner ift.
digitalisering ikke ud til at træde frem som
opmærksomhedspunkt, når de spørges direkte hertil. I spørgeskemaundersøgelsen
bad vi på en liste med 18 svarmuligheder
lærerne udpege det, de oplevede som de
tre primære reformintentioner. Her vægtes
digitaliseringsintentionen som en primær intention med reform 2017 af 7,9% af lærerne (N=491). På spørgsmålet om, hvorvidt
lærerne mener, at arbejdet med styrkelsen
af digitalisering er en negativ eller en positiv konkret ændring, svarer 32,7%, at det
er en overvejende negativ eller en negativ
ændring, mens 23,6% svarer, at det er en
overvejende positiv eller en positiv ændring
(N=491). Dette kan indikere, at 1) digitalisering er en betydelig del af det igangværende
arbejde og derfor ikke opfattes som en ’ny’
reformintention af lærerne, og at nogle lærere samtidig er mere optagede af det end
andre, og/eller det kan indikere, at 2) lærerne oplever det som negativt med det store
fokus på it og digitalisering.
På spørgsmålene om lærernes enighed i
hhv. negative og positive udsagn om brug
af digital teknologi i undervisningen træder
følgende svar mest tydeligt frem. Lærerne er
på den positive side enige i, at digital teknologi som et redskab i undervisningen bidrager til en varieret undervisning (N=328),
og at det giver adgang til en verden af viden
(N=326). Lærerne er på den mere skeptiske
side enige i, at digital teknologi som et redskab i undervisningen kan være meget relevant og nyttigt i nogle faglige forløb, men
absolut ikke alle (N=319). Samtidig ligger
lærerne i gennemsnit mellem at være enige
og både enig/uenig i, at it i undervisningen
er forbundet med mange tekniske og organisatoriske udfordringer (N=326). Lærerne
har gennemsnitligt set en neutral holdning
til, om digital teknologi som redskab afleder
opmærksomheden fra de kernefaglige problemstillinger (N=325).
Med hensyn til de tekniske og organisatoriske udfordringer, så er det muligt at belyse
dem gennem lærernes svar på, hvordan de
samarbejder med kollegerne om it og digitale materialer, og hvilke rammer der synes at
påvirke arbejdet med it i undervisningen. Lærerne er enige i, at de bruger andres digitale
materialer, idet 73,2% (N=314) svarer, at det
gør de i nogen grad/i høj grad. På den anden
side svarer 61,1% (N=283), at der slet ikke/

i mindre grad er tid nok til at arbejde med
nye undervisningsforløb, hvor digital teknologi indgår. De to ting hænger formentlig tæt
sammen. Endelig svarer 54,0% (N=287), at
der slet ikke/ i mindre grad i teamet arbejdes
sammen om it-didaktik/ e-didaktik fx refleksioner og kommunikation om brug af it i fagene, hvilket igen formentlig hænger sammen
med, at 53,5% (N=254) svarer, at skolens
lærere slet ikke/ i mindre grad har et fælles
fagdidaktisk sprog for brugen af digital teknologi. Samtidig svarer 27,2% at de i nogen
grad/ i høj grad har et sådan fælles sprog.
I praksis er udviklingen omkring digitalisering i fuld gang på kryds og tværs for lærerne som en løbende, og især en pragmatisk,
reformulering af, hvad it kan og skal i undervisningen, hvornår og hvordan det skal inddrages. En vigtig forudsætning er lærernes
it-kompetencer.
Lærerne opfatter sig som havende gode
it-kompetencer. Vi har bedt lærerne vurdere sig selv på en 5-pkt skala, hvor 5= i høj
grad, ift. forskellige delkompetencer. Her er
den næstlaveste selvevaluering 3,5 i gennemsnit (N=316) af den delkompetence,
der omhandler anvendelse af diskussionsfora på nettet. Den højest vurderede delkompetence har et gennemsnit på 4,9 på
5-punktskalaen (N=327) og omhandler brug
af Office-programmer. Lærerkompetencerne inkluderer, at 77,9% af lærerne svarer, at
de i nogen grad eller i høj grad er i stand
til at reflektere kritisk over og kunne diskutere brug af teknologi og teknologiforståelse
med eleverne (N=317). 65,8% af lærerne er
tilfredse eller meget tilfredse med skolens
digitale undervisningsmiljø (N=491). Vi har
også spurgt eleverne, hvordan de vurderer
lærernes digitale kompetencer. På en skala
fra 1-10, hvor eleverne har skullet svare på,
hvordan de generelt set vil ”vurdere dine læreres kompetencer til at bruge it, så det understøtter din læring”, ligger gennemsnittet
på 5,95. Det er nogenlunde det samme, som
når eleverne skal vurdere egne it-kompetencer. I den forstand synes gymnasielærerne
altså klar til at imødekomme reformens krav
om øget opmærksomhed på digitalisering.
Elevers opfattelse af digitalisering
Det er vores antagelse, at elevernes måde
at indgå i den digitaliserede undervisning
afhænger af deres opfattelse af, hvad it er.
Vi har bedt eleverne sætte kryds ved alle de
udsagn om digital teknologi, som de er enige
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i. De tre udsagn, der er mest hyppigt afkrydset er: digital teknologi er et arbejdsredskab
(5043 elever har sat kryds her), digital teknologi er vigtigt for samfundet (3510 elever har
sat kryds her), og jeg er glad for at bruge digital teknologi (3373 elever har sat kryds her).
Derfor er det ikke nogen overraskelse, at elevernes holdning til digitalisering er, at 84,4%
(N=5360) svarer, at digital teknologi i nogen
grad/i høj grad gør en forskel i undervisningen, som andre læremidler ikke kan gøre.
74,0% (N=5381) svarer, at det i nogen grad/ i
høj grad er vigtigt at variere undervisningen,
så den også omfatter papir. Endelig svarer
67,7% (N=4937) af eleverne, at de i nogen
grad/i høj grad mener, at brugen af digital tekSpørgsmål: Når der bruges
digital teknologi i undervisningen …

Ja

nologi i undervisningen er påklistret.
Sammenlignet med, hvad lærerne mener,
mener færre elever, at it gør dem passive,
hvor netop spørgsmålet om, hvorvidt eleverne bliver passive kunne se ud til at være
en bekymring fra lærernes side, se tabellen
nedenfor. Det er interessant, at færre elever
end lærere mener, at de bliver aktive i undervisningen, når der bruges digital teknologi. Eleverne mener ikke i ligeså høj grad
som lærerne, at de bruger sociale medier i
timerne eller distraheres heraf.
Tabellen nedenfor opsummerer henholdsvis
lærere og elevers holdninger på udvalgte
spørgsmål, som begge parter har svaret på.
Ved ikke

Nej

Eleverne bliver passive i un- Lærerne: 50,8% (N=323)
dervisningen
Eleverne: 17,8% (N=5617)

Lærerne: 24,8% (N=323)
Eleverne: 29,8% (N=5617)

Lærerne: 24,5% (N=323)
Eleverne: 52,4% (N=5617)

Eleverne bliver aktive i under- Lærerne: 65,3% (N=323)
visningen
Eleverne: 55,3% (N=5616)

Lærerne: 20,4% (N=323)
Eleverne: 28,5% (N=5616)

Lærerne: 14,2% (N=323)
Eleverne: 16,2% (N=5616)

Eleverne bliver fristet til at Lærerne: 91,5% (N=318)
bruge sociale medier i under- Eleverne: 47,9% (N=5616)
visningen

Lærerne: 6,3% (N=318)
Eleverne: 17,4% (N=5616)

Lærerne: 2,2% (N=318)
Eleverne: 38,3% (N=5616)

Eleverne bliver distraheret af Lærerne: 91,5% (N=318)
andres brug af sociale medier Eleverne: 46,8% (N=5617)

Lærerne: 6,3% (N=318)
Eleverne: 14,9% (N=5617)

Lærerne: 2,2% (N=318)
Eleverne: 47,9% (N=5617)

Eleverne bliver fristet til at Lærerne: 63,3% (N=283)
plagiere eller snyde
Eleverne: 8,2% (N=5617)

Lærerne: 21.9% (N=282)
Eleverne: 13,8% (N=5617)

Lærerne: 14,8% (N=283)
Eleverne: 78,1% (N=5617)

Lærernes skala er sammenlagt i en ’ja’ kategori = i nogen grad og i høj grad, og en ’nej’ kategori= slet ikke og i mindre grad, og
hverken/eller er = ’ved ikke’ kategorien hos eleverne. Eleverne har svaret på en skala med svarmulighederne ja, nej og ved ikke.

Det kan tyde på, at it i klasserummet kan virke socialt distraherende, eller for nogle elever
kan virke afledende for opmærksomheden.
Dette fund understøtter tidligere kvalitative
undersøgelser (Paulsen & Tække, 2008) og
rejser spørgsmål om kvaliteten af brug af digitalisering i undervisningen. En hypotese for
videre studier kan være, at der er en sammenhæng mellem elevers opfattelse af undervisningen (fx at den ikke er varieret) og
deres tendens til at lade sig distrahere. Eller
sagt på en anden måde: Måske er der behov
for en anden didaktik efter digitaliseringens
indtog i gymnasiet.
Det er dog også interessant, at lærernes og
elevernes holdninger varierer allermest på
spørgsmålet om, hvorvidt eleverne fristes
til eksamenssnyd og plagiering, når undervisningen inddrager digitaliserede arbejdsformer. Man skal selvfølgelig være kritisk
overfor selvrapportering, både fordi man
som elev ikke nødvendigvis indrømmer, at
man snyder, og fordi elevernes grænser for,
hvad de opfatter som snyd, kan have flyttet

sig (bl.a. som en følge af øget brug af digitale medier). Samtidig er det relevant at
diskutere, om 8,2% af eleverne, der fristes
til at snyde, er lavt nok; man kan jo mene,
at én der snyder, er én for meget. Men tallene peger umiddelbart ret overbevisende i
én retning: Eleverne ønsker ikke at snyde,
og de bruger generelt ikke it til det formål,
hvorimod lærerne mener, at eleverne i højere grad fristes til at snyde.
Fra digitalisering over blyant til truslen
fra det digitalt-industrielle kompleks
Der kan i offentlige debatter være en tendens til ensidige pro eller contra-opfattelser
af digitalisering i skolen. Fx argumenterede en leder i Information juni 2018 for, at
man i det offentlige burde lade være med
at investere så voldsomt i anskaffelse af
it-udstyr i skolerne og i stedet besinde sig
på blyantens betydning. Dette studie af digitalisering i gymnasieskolen år 2017/2018
viser at gymnasieskolen er langt hinsides
den slags ensidige udlægninger. I stedet
finder vi blandt lærere og elever nuancere-
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de, komplekse og pragmatiske forståelser
af digitaliseringens brug og relevans for undervisning og læring, som bygger på historiske erfaringer og etablering af it-kulturer på
skole-, fag- og lærerniveauer. Set i det lys
er det ikke overraskende, at digitalisering
tilsyneladende ikke vægtes stærkt som reformintention blandt lærere. Omvendt er det
heller ikke overraskende, at der på nogle
punkter ser ud til at være et udviklingspotentiale for kollegial sparring om og udvikling af digitale kompetencer blandt lærere.
Man kan jo spørge sig selv: Hvor langt er
man egentlig kommet med at integrere it i
fag, og hvor langt er man kommet med at
undervise i it-faglighed i informatikfaget i de
gymnasiale uddannelser? CBS-professor
i kommunikation og digitale transformation
Mikkel Flyverbom spørger mere kritisk - og
utålmodigt - hvorvidt uddannelsessystemet
og samfundet generelt forbereder kommende borgere til det, han kalder truslen fra det
digitalt-industrielle kompleks (Flyverbom,
2017). Vi kan ikke svare på dette, men der
tegner sig på baggrund af de rapporterede
resultater i denne artikel et billede af lærere
og elever i de gymnasiale uddannelser, som

aktivt arbejder med at forholde sig til digitaliseringen.
Vi indsamlede i foråret 2018 kvalitative data i
vores forskningsprojekt. Her interviewede vi
lærere, elever og ledere på en række gymnasier og spurgte bl.a. til digitalisering i lyset
af de kvantitative resultater og samfundsmæssige udfordringer. Resultaterne heraf
afrapporteres på et senere tidspunkt.
Referencer
de Wit, CK,. & Grunnet, H (2003): Virtuelt gymnasium i
Århus Amt – skoleåret 2002/03, Metode- og DokumentationsCentret, Aarhus Amt
de Wit, CK,. & Grunnet, H (2005): Hvad virker i det
virtuelle gymnasium i Århus Amt? – skoleåret 2002/03,
Metode- og DokumentationsCentret, Aarhus Amt
Elf, N. (2017). Fokusområde: Digitalisering. GymPæd
2.0, 17, 24-27.
Flyverbom, M. (2017, 20. januar). Truslen fra det digitalt-industrielle kompleks. Politiken.
Paulsen, M., & Tække, J. (2008). Om den uformelle
(mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystem.
MedieKultur, 46, 56-72.

Nikolaj Elf, Professor
Camilla Kølsen Petersen, Lektor
Ane Qvortrup, Professor
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Hvordan opfatter elever og
lærere fagligt samspil?

af Peter Hobel, Torben Spanget Christensen og Tina Høegh
Hvordan opfatter elever og lærere efter reform 2017 det faglige samspil? Hvordan tilskriver de det faglige samspil mening, og hvilken værdi tillægger de det?
I efteråret 2017 gennemførte vi en baselinespørgeskemaundersøgelse. 6234 elever og
877 lærere fra 37 forskellige skoler (hf, hhx,
htx, stx) svarede. Vi stiller i undersøgelsen
bl.a. spørgsmål, der gør det muligt at undersøge de to ovennævnte spørgsmål. Når vi
analyserer resultaterne, er det vigtigt at huske, at den kvantitative undersøgelse er gennemført lige efter grundforløbets afslutning.
Det er altså sket på et tidspunkt, hvor elevernes gymnasieerfaringer med fagligt samspil begrænser sig til almen sprogforståelse,
naturvidenskabeligt grundforløb, økonomisk
grundforløb og introduktion til faggrupperne
på hf. Mange lærere har naturligvis erfaringer
fra 2005-ordningen, men de har af gode grunde ikke erfaringer med, hvordan de obligato-

riske flerfaglige forløb, det nye grundforløb,
mv. kommer til at adskille sig fra det, de tidligere har kendt.
Nedenfor analyserer vi først lærernes syn
på det faglige samspil, dernæst elevernes. I
begge afsnit gør vi først rede for, hvilke data
fra undersøgelsen vi har analyseret på, og
hvordan. Derefter fremlægger vi resultaterne og diskuterer dem, og vi formulerer hypoteser til videre undersøgelse i forlængelse
af resultaterne. Efter de to analyser slutter
vi med et afsnit, hvor vi kort opridser nogle
didaktiske udfordringer, vi ser i forlængelse
af analyserne.
Lærernes syn på fagligt samspil
Vi har gennemført to klyngeanalyser for at
øge vores forståelse af lærernes syn på
fagligt samspil. I en sådan analyse placerer
man informanterne (her: gymnasielærere)
i klynger baseret på ligheder og forskelle i

deres svar på udvalgte spørgsmål, der er
relevante i forhold til forskningsspørgsmålet.
I spørgeskemaet spørger vi til, hvad lærernes opfattelse af fagligt samspil er, både
med hensyn til metoder og formål. Lærerne
har fem svarmuligheder i spændet mellem
’helt enig’ og ’helt uenig’. Af de ni udsagn,
som vi beder lærerne forholde sig til, udvælger vi her de fire udsagn, som adresserer
elevernes læringsudbytte.
• Elevernes enkeltfaglige kompetencer
styrkes, fordi de får øje på fagets særkende og grænser
• Eleverne trænes i at arbejde på tværs af
fag med henblik på fremtidens arbejdsmarked eller videre uddannelse
• Elevernes samlede tilværelses- og virke-

•

lighedsforståelse styrkes gennem nedbrydning af faggrænser
Elevernes metafaglige kompetencer
styrkes

Placerer man lærerne i klynger baseret på
en statistisk klyngeanalyse (helt præcist
K-means cluster), får man følgende resultat
(tabel 1), når det gælder spørgsmålet om,
hvorvidt lærerne er af den opfattelse, at det
faglige samspil øger elevernes læringsudbytte. Hvis lærerne er enige i ovenstående
udsagn, antager vi, at de mener, at eleverne
i det faglige samspil lærer andet og mere,
end de ville lære, hvis de kun blev undervist
separat i fagene.

Klynge

Andel

Holdning til de fire udvalgte spørgsmål

1 Uenig

13,1%

Svarer ’uenig’ på alle fire spørgsmål

2 Neutral

38,9%

Svarer ’enig’ på spørgsmålet om, at eleverne trænes til arbejdsmarkedet, og
’neutralt’ på de tre andre spørgsmål

3 Enig

48,0%

Svarer ’enig til alle fire spørgsmål

100,0%
Tabel 1

Det er altså lige knap halvdelen, der mener, det faglige samspil styrker elevernes
læringsudbytte, mens over en tredjedel er
neutrale.
Måske ikke overraskende er det endvidere
sådan, at der er en moderat og signifikant og
sammenhæng mellem lærere, der har den
holdning, at elevernes kompetencer styrkes
gennem fagligt samspil, og lærere, der synes ”det er spændende og udviklende for
min egen faglighed at udvikle og samarbejde
om forløb med fagsamspil” (signifikant ved
0,01 niveau, Pearsons korrelations koefficient = 0,439. Der blev anvendt en faktor for
elevkompetence. De konkrete variable, der
indgår i faktoren er: metafaglige kompetencer, træning i at arbejde på tværs af fag og
enkeltfaglige kompetencer). Der er desuden
en moderat og signifikant sammenhæng
mellem oplevelsen af, at elevernes kompetencer styrkes og uenighed i at ’forløb med
fagsamspil typisk medfører, at man må acceptere mindre dyb faglighed indenfor de
enkelte fag’.
Videre har vi undersøgt, hvordan lærerne
kan placeres i klynger med udgangspunkt i

følgende tre spørgsmål:
•
•

•

Jeg synes, det er fagligt udfordrende at
deltage i forløb med fagligt samspil
Jeg synes, at det er spændende og udviklende for min faglighed at udvikle og
samarbejde om forløb med fagligt samspil
Eleverne lærer meget af at anvende fag i
fagligt samspil

Det, vi undersøger i denne klyngeanalyse, er,
om lærerne grupperer sig efter, om de synes,
at det faglige samspil er fagligt udfordrende,
og om de mener, at de selv og eleverne får
noget ud af det. Eller sagt med andre ord,
om der er lærergrupperinger, der mener, at
fagligt samspil er indsatsen værd for både
lærere og elever.
Der viser sig tre klynger med hvert deres blik
på dette. To af klyngerne finder det faglige
samspil udfordrende, den tredje gør det ikke,
se tabel 2.
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Lærerklynge nr
1

Fagsamspil er fagligt
udfordrende for lærere

Fagsamspil giver fagligt udbytte for lærere

Fagsamspil giver fagligt
udbytte for elever

%

enig

enig

enig

57,7

2

enig

neutral*

neutral*

31,3

3

uenig

enig

neutral*

11,1
Tabel 2
*Måske mener disse lærere, at udbyttet er som ved ordinær fagundervisning, måske mener de, at det er lavere. Om det ene
eller det andet er tilfældet, kan vi ikke slutte af tallene i Tabel 2. Tre klynger af lærere med forskellig oplevelse af fagsamspil

Der er ikke signifikante forskelle på, om lærerne kommer fra den ene eller den anden af
de gymnasiale uddannelser, men vi har ikke
undersøgt, om der er signifikante forskelle
mellem faggrupperne. Langt over halvdelen
af lærerne oplever fagligt samspil som udfordrende og udbytterigt både for sig selv og
for eleverne (klynge 1). Knap en tredjedel af
lærerne oplever fagsamspil som udfordrende
for deres eget arbejde, men neutralt i forhold
til udbytte, både for sig selv og for eleverne
(klynge 2). Hver tiende lærer oplever ikke det
faglige samspil som udfordrende, samtidig
med at de mener, at det giver et fagligt udbytte for læreren, men ikke for eleverne (klynge
3). En vigtig konklusion er derfor, at over halvdelen af lærerne mener, at fagsamspil forøger
elevernes udbytte, mens vi ikke ved, om den
sidste del mener, at udbyttet er det samme
som ved ordinær fagundervisning, eller om de
mener, at det er ringere. Næsten alle lærere
finder arbejdet med fagligt samspil udfordrende, men mener nok ikke det samme med det.
Det kommer vi tilbage til nedenfor.
Videre undersøgelser
De to delresultater, vi fremlægger her, peger
på, at minimum halvdelen af lærerne mener,
at eleverne får et fagligt udbytte af det faglige
samspil, altså at de lærer noget væsentligt,
som de ikke lærer, hvis de kun bliver undervist separat i fagene), og desuden er fagligt
udfordrende og givende for lærerne. Vores
hypotese er, at når lærerne taler om ’at anvende fag i fagligt samspil’, taler de om at
anvende fagenes resurser i problemløsende,
fællesfaglige aktiviteter. Men det kræver nærmere undersøgelse. Vores hypotese er, at de
lærere, der mener, at både lærere og elever
får udbytte af det faglige samspil, ser den faglige udfordring, der er forbundet med det, som
spændende, noget der bidrager til didaktisk
udvikling af fagene – mens de, der er neutrale
i forhold til, om der er et fagligt udbytte for lærerne og eleverne, ser den faglige udfordring
som en udfordrende, ekstra arbejdsbyrde.
Men det står tilbage nærmere at undersøge,
hvad de forskellige lærergrupper mener med
’faglig udfordring’, og hvordan det fx er knyttet

til faglig udvikling. Endelig står det tilbage
at undersøge, hvad de samspils-kritiske lærere – de, der er uenige i, at eleverne har
udbytte af det faglige samspil – ser som
alternativet. Forestiller de sig, at undersøgende og problemløsende aktiviteter bedst
designes enkeltfagligt, eller forestiller de sig
en undervisning, hvor eleverne skal dokumentere, at de kan gengive forelagt viden?
Elevernes syn på fagligt samspil
For at øge vores forståelse af, hvad eleverne i de nye 1.g’er mener om fagligt samspil,
har vi gennemført en klyngeanalyse, hvor
vi undersøger, hvordan eleverne grupperer
sig efter deres holdninger til, hvad fagligt
samspil er. De bliver bedt om at forholde sig
til abstrakte og generaliserede udsagn og
angive deres grad af enighed. Resultaterne
af denne analyse sammenligner vi med elevernes svar på spørgsmålet: ”Når vi inddrager flere fag i projektarbejde, så lærer jeg
mest.”
Eleverne bliver spurgt, hvad de mener flerfaglige forløb hovedsageligt handler om. De
har fem valgmuligheder i spændet mellem
’helt enig’ og ’helt uenig’, når de skal tage
stilling til, hvor godt de fire følgende udsagn
beskriver deres opfattelse af fagligt samspil
både med hensyn til metoder og formål. Det
understreges, at de skal vurdere de fire udsagn hver for sig:
•
•
•
•

Hvilken viden og hvilke metoder, der
bruges i forskellige fag
At forskellige fag kan mere end ét fag
kan alene
At få viden om en bestemt sag, problemstilling eller et tema uanset fag
Hvordan fagene kan anvendes

Det er ikke sådan, at eleverne grupperer
sig entydigt omkring ét af disse udsagn.
Eleverne falder i to klynger i den statistiske
klyngeanalyse. Den ene klynge (31,7%) består af de elever, der er neutrale i forhold
til, om udsagnene er dækkende for, hvad
fagligt samspil ifølge dem er (de tenderer
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til at svare ’hverken enig eller uenig’). Den
anden klynge (68,3%) består af de elever,
der mener, at udsagnene er dækkende for,
hvad det faglige samspil ifølge dem er (de
tenderer til at svare ’enig’ eller ’helt enig’).
Om det betyder, at de fleste elever er positive over for det faglige samspil, og at ingen
elever er entydigt negative over for det, eller
om det blot betyder, at de kan genkende beskrivelserne af det faglige samspil, de selv
har oplevet, må gøres til genstand for videre
undersøgelser.
Gymnasial uddannelse

Vi har også interesseret os for at undersøge,
om eleverne mener, de lærer mest af enkeltfagsundervisning eller fagsamspil, og har derfor bedt dem forholde sig til følgende udsagn
•

Når vi inddrager flere fag i projektarbejde,
så lærer jeg mest

Resultatet ser således ud, fordelt på gymnasial uddannelse:

Helt uenig/ overvejende uenig Hverken enig eller uenig

Overvejende enig/meget enig

HF

22,5%

45,6%

31,9%

HHX

10,4%

46,9%

42,7%

HTX

16,7%

45,1%

40,3%

STX

12,8%

43,8%

43,4%

Samlet
15,5%
45,35%
Tabel 3. Gymnasial retning og elevholdning til læringsudbytte ved fagligt samspil i projektarbejde

Det er vigtigt at holde fast i, at udsagnet
afgrænser sig til fagligt samspil i projektarbejde. Vi ser for det første, at på tværs
af gymnasialle uddannelser er den største
elevgruppe neutral i forhold til udsagnet, og
en næsten lige så stor gruppe er positiv. For
alle de gymnasiale uddannelser gælder, at
det er et mindretal, der er uenig i udsagnet.
For det andet er der inden for dette overordnede billede nogle interessante forskelle på
uddannelsesretningerne. HF skiller sig ud
som den uddannelse med den største elevgruppe af uenige og den mindste gruppe af
enige. De tre andre gymnasiale uddannelser ligner hinanden, selvom man godt kan
læse nogle forskelle på dem, fx tenderer
HTX til at have flere elever, der er uenige i
udsagnet, end HHX og STX, så er billedet
på alle tre, at der er to store elevgrupper, en
der er neutral i forhold til udsagnet, og en
der er positiv.
Videre undersøgelser
Holder vi disse resultater sammen, kan vi
måske sige, at mange elever er uafklarede
om, hvad fagligt samspil er. De fleste elever
kan umiddelbart identificere sig med de fire
udsagn om, hvad det er, men noget tyder
på, at mange er usikre på, hvad det nærmere indebærer for deres læringsudbytte, i
hvert fald hvis vi ser på deres besvarelse
af spørgsmålet om, hvad man kan lære af
projektarbejde, hvor der inddrages flere fag.
En hypotese kan være, at disse elever har
den opfattelse, at de har lært mere i fagene
end i samspilsgrundforløbene og folkesko-

39,6%

len; en anden hypotese kan være, at nogle
af eleverne har den opfattelse, at man lærer
i gymnasiet, hvis man kan dokumentere, at
man har annammet den kundskab, som lærerne formidler. De opfatter altså det at lære
som at kunne reproducere erhvervet viden
og ikke som det at kunne anvende viden i
problemløsende sammenhænge og at kunne
ændre sin tolkning af omverdenen. Det kan
også være, at deres erfaringer fra det faglige
samspil i folkeskolen – fx projektopgaven i 9.
klasse – projiceres over på deres oplevelse
af fagligt samspil i gymnasiet.
Didaktiske udfordringer
Forskning peger i øvrigt på, at elever lærer
gennem at anvende fags resurser i problemløsende aktiviteter, det være sig enkelt- eller
flerfaglige aktiviteter (Engeström 1999), men
at den problemløsende aktivitet netop skal
være fagligt funderet. I et literacy-perspektiv (Lea og Street 1998) kan man sige, at alt
læringsarbejde er betydnings- og identitetsskabende, men at problemløsende aktiviteter
både kan give og udfordre magt og autoritet.
Der ligger en didaktisk udfordring i at give
eleverne i det nye gymnasium mulighed for
at videreudvikle deres forståelse af fagligt
samspil og deres forståelse af det potentielle
læringsudbytte, som problemløsende, tværfaglige aktiviteter kan give. Det er her vigtigt
at koble til elevernes respekt for det faglige
fundament, som gymnasiefagene tilbyder,
og til lærernes forståelse af, at fagligt samspil forbereder eleverne til videre uddannelse
og arbejdsmarkedet og koble det med deres
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respekt for det faglige fundament, som gymnasiefagene tilbyder. Og lærerne står over for
en tilsvarende diskussion i forbindelse med
didaktisk planlægning og design af, hvordan
man kan forene faglig dybde med fagligt samspil. En diskussion, som det nu er vores indtryk har været i gang på skolerne siden 2005.
Hvordan disse didaktiske udfordringer bliver
mødt, vil vi bl.a. kunne undersøge med udgangspunkt i de interviews, vi har gennemført
med elever, lærere og ledere i foråret 2018.
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Didaktisk kapacitet og
kapacitetsopbygning

af Ellen Krogh, Camilla Kølsen Petersen, Peter Henrik Raae og
Ane Qvortrup
Kvalitetsudvikling og kompetenceløft står
centralt i den nye reform, og det er desuden
begreber, der generelt trives i den aktuelle
debat om uddannelse og organisation. Begreberne kan ses som udtryk for, at det forandringspres, der for alvor blev et teoretisk
emne i tiden efter anden verdenskrig, nu er
blevet et permanent forhold. Nye styringsteknikker skal dæmme op for den udgiftsvækst,
der skyldes velfærdssamfundets tilsyneladende ’umættelige behov’, og dette sætter
innovation på dagsordenen samtidig med, at
den politiske vilje med hensyn til styring og
effektivitetskontrol ikke aftager. Forandring
sker nu ikke fortrinsvis i bølger, men er i tiltagende grad et permanent krav til offentlige
institutioner.
Det betyder også, at skolernes håndtering
af forandringspresset ikke kan forstås alene
som svar på reformkrav om kvalitetsudvik-

ling og kompetenceløft, men må undersøges
og forstås med fokus på skolens generelle
strategier, kulturer og praksisser for det, vi vil
kalde kapacitet, kapacitetsforvaltning og kapacitetsopbygning. Vores udgangspunkt er, at
”The organisation of the improvement capacity is understood on the basis of sensemaking
processes among teachers and school leaders” (Blossing, Nyen, Söderström & Tønder
2015). Med kapacitet forstår vi skolens evne til
at gribe og rumme forandringspres, som man
står over for, f.eks. i forhold til reformer (af det
latinske capacitas [ydeevne], capax [som kan
rumme] og capere [fange, gribe, tage][1]).
Med kapacitetsforvaltning forstår vi skolens
praksis i omgangen med kapacitet - tiltag sat
i værk for at ændre kapaciteten eller omvendt
fastholde den. Tiltag til kvalitetsudvikling og
kompetenceløft kan være elementer i kapacitetsforvaltningen, ligesom den måde hvorpå
skolerne arbejder med at danne mening i de-
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res udvikling er det hvis der er tale om strategier, der er rettet mod skolens ydeevne i relation til håndtering af forandringspresset, kan
andre elementer være lederens beskyttelse af
lærerne, timefordeling og timeregnskab samt
organisering af teamarbejde og videndeling.
Med kapacitetsopbygning forstår vi initiativer,
der skal fremme skolen evne til at håndtere
også kommende forandringspres. Hvordan
tilgodeser man det at kunne identificere udviklingsbehov og organisere arbejdet med
disse, så det fører i den retning, man har forestillet sig (Jensen og Krogstrup 2017, Milén
2001)? Kapacitetsopbygning handler om at
omgås erfaringer med kapacitetforvaltningen.
I indeværende artikel spørger vi, hvordan
de lærere og ledere, der deltager i Reform
17-projektet, oplever arbejdet med udvalgte
elementer af kapacitetsforvaltning og -opbygning. Dataene er fra den første baseline
spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spørger
til skolernes brug af viden, kompetenceudvikling og oplevelser af udviklingsarbejde samt
lærer- og ledersamarbejde, og hvor vi også
får angivelser af, hvordan henholdsvis lærere
og ledere vurderer, at de er rustet til de nye
reformkrav. Vores primære fokus er på lærernes oplevelser, som perspektiveres ved at
inddrage nedslag fra ledernes oplevelser af
kapaciteten. Vi retter afslutningsvist opmærksomheden mod titlens begreb om didaktisk
kapacitetsopbygning. Mens teorier om kapacitet og kapacitetsopbygning er generiske,
søger vi med begrebet didaktisk kapacitetsopbygning at bidrage til at udvikle forståelsen af
kapacitetsforvaltning og kapacitetsopbygning
inden for samtidens uddannelser og skoleinstitutioner, og mere specifikt de gymnasiale
uddannelser og gymnasieskoler.
Begrebet didaktisk kapacitetsopbygning henviser altså til opbygning af de særlige kapaciteter, som er nødvendige for at kunne forvalte
og udvikle didaktisk reflekteret uddannelse
af unge mennesker i en tid, hvor stadig forandring og reformering er betingelserne for
kundskab og faglighed såvel som for undervisning og læring og for skole-virksomhed i
bredere forstand. Eftersom vi i denne artikel
har fokus på fortolkning af empiriske data,
spørger vi i slutningen, i hvilken grad de fund,
vi har gjort, kan siges at bidrage til forståelsen
af de aktuelle betingelser for didaktisk kapacitetsforvaltning og kapacitetsopbygning på de
deltagende gymnasieskoler.

Kapacitetsforvaltning
Indledningsvist forsøger vi at tegne et billede af, hvordan rammerne for kapacitetsforvaltning og -udvikling er sat på de skoler,
der deltager i reform-undersøgelsen. Her er
vi ikke optagede af, hvordan der arbejdes
med reformen specifikt, men hvilken viden
der gøres brug af generelt, hvilke kilder der
trækkes på, hvordan samarbejde udspiller
sig, og hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling og udviklingsprojekter.
Helt overordnet angiver tre fjerdedele af
lærerne, at der er ansat fagligt kompetente
mennesker til daglig drift (75,6 pct., N=725).
Lederne finder, helt parallelt med lærerne,
at skolerne har de fagligt kompetente mennesker, der er brug for i det daglige arbejde
(68,1 pct., N=106). Det ser også ud til, at der
på flere skoler arbejdes med et fælles sigte.
Således svarer 57,9 pct (N=733), at de arbejder på en skole med fælles og tydelige
mål for udvikling. Bemærkelsesværdigt er
det dog, at over en fjerdedel af lærerne er
hverken enige eller uenige heri (26,9 pct.,
N=733). Samtidig er kun ca. halvdelen (48,3
pct., N=689) helt enige eller overvejende
enige i, at de på skolen har nogle overordnede værdier, de ikke giver køb på. Dette kan
indikere, at forandringerne står present for
lærerne, og at der måske er en usikkerhed
blandt lærerne omkring retningen for skolen.
Indikationer herpå ses også, når vi spørger til, om der mangler et fælles sprog for
centrale begreber som fx fagsamspil, skriftlighed og evaluering. Her er svarene tilsvarende fordelt. 55,4 pct. svarer slet ikke eller
i mindre grad, mens 26,7 pct. svarer i nogen
grad eller i høj grad (N=101). Yderligere kan
usikkerheden siges at underbygges af lærernes svar på spørgsmål om sammenhæng
mellem mål og skolens måde at lave udviklingsarbejde på og sammenhængen mellem
indsatser og resultater. Her er en tredjedel
hverken enige eller uenige i udsagn om, at
der ikke er sammenhæng mellem mål og
skolens måde at lave udviklingsarbejde på
(211 lærere, N=674) og at man opnår resultater, der står mål med indsatsen (199 lærere,
N=660). Imidlertid ser vi dog også, at langt
færre svarer på det vurderende spørgsmål
om, hvorvidt resultater står mål med indsatsen, hvilket indikerer, at det kan være svært
at svare på.
Udover at spørge til den aktuelle situation
og retning stiller vi spørgsmål om indflydel-

33
se, samarbejde og organisering og får derigennem indtryk af, hvordan den eksisterende kapacitet forvaltes. 92,0 procent (N=689)
af de adspurgte lærere angiver, at de har
stor indflydelse på beslutninger vedrørende
eget arbejde, herunder på, hvordan man løser egne arbejdsmæssige opgaver, og 71,1
(N=287) procent angiver, at de har indflydelse på deltagelse i udviklingsprojekter og didaktiske forsøg. Begge dele er først krydset
af som områder, det er vigtigt for lærerne at
have indflydelse på, før de svarer på, om de
oplever at have indflydelse herpå. Der er betydeligt færre lærere, der har sat kryds ved,
at det er vigtigt at have indflydelse på udviklingsprojekter og didaktiske forsøg (N=287),
end der er lærere, der har sat kryds ved, at
det er vigtigt at have indflydelse på beslutninger om eget arbejde. Dette stemmer fint
med, at det på undersøgelsestidspunktet kun
er en tredjedel (33,2 pct, 291 lærere), der indgår i ad hoc team med tidsbegrænsning (fx
knyttet til en projekt- og eller udviklingsindTabel 1: Opsummering af elementer af kapacitet

sats). Heroverfor indgår 65,3% (573 lærere)
i klasseteam, mens 52,9% (464 lærere) indgår i fagteam. Og den kollegiale sparring ser
generelt ud til at have stor værdi for lærerne.
Som det tredje mest hyppige svar på, i hvilken
grad lærerne gør brug af forskellige vidensformer i deres daglige arbejde, træder brug af
viden baseret på sparring med kolleger med
mange års erfaring fra undervisning i gymnasiet frem (90,3%, 571 lærere gør i nogen
grad/ i høj grad brug af denne videns-form).
Samtidig har flest lærere valgt kolleger som
svaret på, hvilke kilder de oplever som væsentlige kilder ift. den viden, de bruger (83,6
pct, 316 lærere). Dette svar ligger over søgninger på internettet (70,1 pct., 265 lærere)
og konferencer, seminarer, oplæg (48,9 pct.,
185 lærere), der ligger henholdsvis nummer
to og tre. Udover den kollegiale sparring ser
sparring med nærmeste leder også ud til at
have betydning. Svarene på spørgsmålet om,
hvordan forholdet til nærmeste leder på skolen er, fordeler sig som vist i nedenstående
tabel:

Hvordan er dit forhold til din nær- Mest enige: 63,6% (459 lærere) Jeg taler på min nærmeste lederes N=722
meste leder på skolen?
initiativ i passende omfang med ham/hende om, hvordan jeg har det N=723
(mest enig og mest uenig)
med mit arbejde/ 63,3% (458 lærere) Jeg involverer i passende omfang min nærmeste leder ift. de problemstillinger og udfordringer, jeg
oplever i mit daglige arbejde
Mest uenige: 31,3% (208 lærere) Min nærmeste leder evaluerer i N=664
passende omfang min indsats ud fra fastsatte standarder med fokus
på elevernes læring og trivsel
Tabellen er lavet som en læsning af hyppighederne i lærernes besvarelser af spørgsmålene. Det er så-ledes de mest hyppige
svar på spørgsmålene, der er gengivet.

I forhold til kapacitet til at danne mening i
arbejdet og dets løbende udvikling står det
frem, at lærerne i høj grad taler med hinanden og værdsætter viden fra både kolleger
og nærmeste leder. Kapacitetsudviklingen er
knyttet til praksis og de daglige opgaver, jf.
de vidensformer og -kilder der mest hyppigt
inddrages.
Udviklingsprojekter
Vi spørger lærerne til deres deltagelse i og
holdning til de enkelte skolers udviklingsprojekter, hvilket er interessant i denne
sammenhæng som en holdning, der kunne
påvirke den fortsatte kapacitet for skoleudvikling og dermed knytter an til vores interesse for kapacitetsopbygning. Svarene herpå
indikerer, at der altovervejende er positivt
syn på udviklingsprojekters funktion i skoleudvikling: Grundlæggende er holdningen, at
udviklingsprojekter er af det gode, og at de

bliver støttet af ledelsen. Hele 80,4 pct. af
de adspurgte lærere er i høj grad enige i, at
udviklingsprojekter bidrager til skoleudvikling
(N=723). Omkring 57,9 pct. svarer, at det vurderes positivt blandt kolleger at deltage i udviklingsprojekter (N=643), og 65,6 pct. angiver, at ledelsen bakker op fx med tid (N=654),
og at lederen generelt er interesseret i de udviklingsprojekter, som lærerne deltager i (71,0
pct., N=621). Omkring halvdelen af lærerne
synes (51,9 pct.), at der er for mange projekter udover reformen, og et lignende antal vil
kunne tænke sig en periode uden projekter
(48,5 pct.).
Alt i alt tegner der sig et billede af, at udviklingsprojekter generelt anses for vigtige.
Holdningen til antallet af projekter kan på den
baggrund forekomme overraskende, men
kan samtidig forstås som udtryk for en presset skolehverdag. Tidligere undersøgelser af
gymnasiets udviklingsarbejde viser således,

34
at det tætte samarbejde i udviklingsarbejdet
skaber forøget arbejdsglæde, fordi der kommer nye vinkler, ideer med videre på arbejdet
(de Wit & Grunnet, 2003:18). Med afsæt i tidligere erfaringer med udviklingsarbejde (de Wit
& Grunnet, 2003; 2005) kunne man have en
hypotese om, at lærersamarbejde om udviklingsprojekter i dag er mere hyppigt og mere
professionaliseret og ikke i så høj grad drevet
af ’ildsjælene’. Dette er blandt andet baseret
på, at 57,9% af lærerne nu vurderer kollegernes deltagelse i udviklingsarbejde som positivt
fremfor, at lærerne vurderer det som en polarisering i ’dem, der laver udviklingsarbejde’ og
’os, der ikke laver udviklingsarbejde’ (de Wit
& Grunnet, 2003:19), såvel som at 80,4% af
lærerne i dag mener, at udviklingsprojekter
bidrager til udviklingen. Det sidste indikerer
også en videreudvikling af lærersamarbejdet
og dets udfordringer som beskrevet i 2003 (de
Wit & Grunnet, 2003:18), hvor forpligtende
samarbejde, skriftlighed i udviklingsarbejde,
roller, koordinering og organiseringen af udviklingsarbejde beskrives som fornyede krav
til lærerne. Denne pointe understøttes også af
analysen i Krogh & Raae 2017.
Ledelsesorganisering af reformarbejde
Hvordan beskriver lærerne ledelsens organisering af reformarbejdet? 71,3 pct. af lærerne
(N=620) angiver i nogen grad eller i høj grad
til spørgsmålet om, hvorvidt ledelsen uddelegerer reformarbejdet til udvalgte lærere med
spidskompetence. Samme andel angiver, at
arbejdet uddelegeres til de eksisterende team
(71,2 pct., N=615), og lidt flere, at arbejdet
med særlige temaer i tilknytning til reformen
uddelegeres til nedsatte projektgrupper (79,6
pct., N=607). Interessant er det i forlængelse heraf, at 78,4 pct. af lærerne vurderer eller
hælder mod den holdning, at ledelsen mener,
at reformen ligger i forlængelse af deres daglige arbejde. Man kan sige, at der her peges
på en delegering, hvor arbejdet bringes ud til
lærerne, der således gives et ansvar for at opfylde reformens krav. Dette kan måske underbygge Krogh & Raaes (2017) betragtning om,
at projektledere som en ny form for mellemledelse i dag får stigende betydning, og at mellemledelse er noget, der udgår mange steder
fra i organisationen, fungerer ad-hockratisk
og ikke nødvendigvis er formaliseret. Denne
pointe understøttes af analyserne af udviklingen af ansvarlighed i gymnasiet (se artikel 3
i dette blad), hvor vi konkluderer, at lederne
uddelegerer ansvar til lærerne i højere grad

end de kontrollerer lærernes arbejde.
Kompetenceudvikling
398 af lærerne angiver på en valgt/ikke valgt
skala, at de inden for det sidste år har deltaget i kurser om faglige emner inden for egne
undervisningsfag, og 409 lærere har deltaget
i skolebaserede efteruddannelseskurser om
afgrænsede emner (såsom fx evaluering og
feedback). 241 lærere angiver at have deltaget i almene og didaktiske kurser. 108 lærere
har været på kurser om ny teknologi, kurser
inden for skoleorganisation og ledelse og kurser på masterniveau har hhv. 46 og 41 lærere deltaget i løbet af det sidste år. Kun 79
lærere svarer, at de ikke har deltaget i nogen
former for kompetenceudviklingsforløb inden
for det seneste år. Hertil kommer, at 129 lærere har deltaget i kompetenceudvikling i praksis i forbindelse med et udviklingsprojekt, og
38 lærere har deltaget i aktionslæringsforløb.
(N=651).
Tyngden i kompetenceudvikling ligger med
andre ord på skolebaserede kurser om konkrete emner og på faglige emner inden for
lærernes undervisningsfag. Også mere generelle almene og didaktiske kurser har en vis
vægtning. Derimod synes efteruddannelsesaktiviteter, der beskæftiger sig med analyse
af mere generelle (reform-)tendenser at være
mindre søgt, hvis man ser fx på antallet af lærere, der indenfor det sidste år har været på
kurser om skoleorganisation.
Én ting er, hvad der pt sker i praksis. En anden
ting er, hvad lærerne har behov for, og hvad
de kunne ønske sig. Det har vi også spurgt
om. Ved skolebaserede kurser om relativt
specifikke emner og almendidaktiske kurser
vurderer et relativt lille antal (11,1 pct.), at de
har behov for kompetenceudvikling, mens en
tredjedel kunne tænker sig kompetenceudvikling her indenfor (33,5 pct.). Når det gælder
fagdidaktiske kurser (om egne undervisningsfag) angiver 12,9 pct., at de vurderer, de ”har
behov for” det, mens 62,7 pct. ”kunne tænke
sig” det (N=651). Kurser på masterniveau og
kurser vedrørende deltagelse i større udviklingsprojekter angives af ganske få procent
som nødvendige, hhv. 4,8 pct. og 2,5 pct. 23,2
pct. angiver, at man kunne ønske sig at deltage i udviklingsprojekter, og 18,7 pct. kunne
ønske sig kurser på masterniveau.
Mønstret for ønsker om kompetenceudvikling
følger som tendens mønstret for den konkret
gennemførte kompetenceudvikling sidste år.
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Årets tema er ‘fag og faglige samspil efter Reform 2017’
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Kristensen, Ane Qvortrup og Mogens Lykketoft.
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Der er størst interesse for specifik skolebaseret efteruddannelse – dvs. kurser, der er relativt tæt relateret til den hverdagslige praksis –
og for fagdidaktiske kurser inden for egne fag.
Lederne
Vi har stillet lederne flere spørgsmål, som er
parallelle med spørgsmålene til lærerne.
Ledernes oplevelse af tidligere reformindsatser er, at vi overvejende har haft succes med
udmøntningen af initiativerne i de tidligere reformer (93,8% svarer i nogen grad/ i høj grad,
N=64), og at arbejdet med de tidligere reformer har givet en god dynamik blandt skolens
ansatte (78,7% svarer i nogen grad/ i høj grad,
N=61). Endelig angiver 36,7% af lederne i nogen grad/ i høj grad, at de fleste lærere har
reageret negativt på forandringer i forbindelse
med de tidligere reformer, især i begyndelsen
(N=60). Selv om det er færre ledere, der har
svaret herpå, kunne svarene på de nævnte
spørgsmål samlet set indikere, at lederne har
tillid til, at den nuværende udviklingskapacitet
i deres skoler kan bære den udvikling, som reformen fordrer.
Ledernes holdning til udviklingsprojekter
Når det kommer til udviklingsprojekter, har vi
ligesom vi gjorde det til lærerne, spurgt lederne til deres holdning til udviklingsprojekter og
til skolens generelle holdning. Op mod 73,0
pct.(N=126) finder, at udviklingsprojekter som
regel bidrager til skolens udvikling, og 50,8
pct. svarer, at deltagelse i sådanne projekter
almindeligvis vurderes positivt blandt medarbejderne. 63,5 pct. er generelt interesseret i
de projekter, skolen deltager i, og kun ganske
få (2,4%) mener, at der ikke er sammenhæng
mellem projekternes resultater og skolens
mål. Kun 10,3 pct. af lederne vil foretrække en
periode uden projekter.
Kun ganske få ledere angiver, at de aldrig eller
sjældent støtter udviklingsprojekter med skemalagt tid, der ikke er betalt af en ekstern projektbevilling (6,7 pct.), mens 42,2 pct. svarer,
at de altid støtter alle projekter med skemalagt
tid af skolens egen bevilling. 51,1 pct. svarer,
at de støtter nogle gange/udvalgte projekter
(N=90).
Lederne er samlet set mere positive over for
udviklingsprojekter end lærerne. De er på linje med lærerne, hvad angår vurderingerne af
udviklingsprojekternes potentielle bidrag til
skoleudvikling, men de ser lysere på antallet

af projekter end lærerne, og en lavere procentdel af lederne ønsker en periode uden
projekter. Muligvis er lederne heller ikke
presset af krav om konkret deltagelse i projekter. En anden mulighed er, at lederne har
indset nødvendigheden af permanent at prioritere skoleudvikling. Hvis det er tilfældet,
så bliver det interessant at følge, hvordan ledelsesteamene på de deltagende skoler i de
næste par år folder reformarbejde ud, hvis
vi anskuer reformarbejdet som eksempler på
skoleudviklingshændelser. 81,8% af lederne
selv svarer i nogen grad/ i høj grad: Jeg har
gjort en meningsfuld forskel ift. hvordan tidligere reformers initiativer er blevet udmøntet
på skolen (N=55).
Efteruddannelse set fra ledernes stol
Ifølge lederne er det næsten lige almindeligt,
om medarbejdere deltager på kurser enkeltvis eller i grupper (hhv. 68,3 pct. og 61,9 pct.
af lederne svarer, at det er den typiske situation), og 44,4% angiver, at medarbejderne
selv frit kan vælge inden for en økonomisk
ramme. Omkring halvdelen (50,8 pct.) angiver, at lærerne deltager i planlægningen af
de skolebaserede kurser, og kun for omkring
en femtedel gælder det, at ledelsen beslutter
hvilke kurser, medarbejdere kan deltage i på
baggrund af en samlet strategi for skolens
udvikling (23,8 pct.). 58,7% af lederne deltager sammen med lærerne i de skolebaserede kurser (N=126).
Ledernes oplevelse er, at de fleste lærere
har lyst til at komme på efteruddannelse og
opdatere sig ift. deres fag, undervisning m.v.
(83,0%, N=112).
Ovenfor overvejede vi, om data om ledersynet på udviklingsprojekter muligvis kan
læses som tegn på, at lederne anser skoleudvikling for at være et permanent krav til
skolerne. Det synes dog kun for en mindre
del at have den konsekvens, at ledelsesbe-
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sluttede strategier for en bestemt skoleudvikling afføder en stram politik for lærernes
deltagelse i efteruddannelse.
Sammenfatning og videre undersøgelser
– didaktisk kapacitetsopbygning?
Det er vanskeligt at slutte noget entydigt om
skolernes kapacitetsforvaltning og kapacitetsopbygning ud fra denne første spørgeskemaundersøgelse. Muligvis kan man hos
lederne udlede større opmærksomhed på
kapacitetsopbygning, men tolkningen af udsagnene er usikker.
Det vil være interessant at undersøge nærmere, om der er en sammenhæng mellem
den store andel af ledere, der angiver, at
medarbejdere selv kan vælge efteruddannelsesstrategi, og det mønster, der tegnede sig for lærernes valg (fortrinsvis faglige
kurser eller relativt specifikt problemrettede
skolebaserede kurser). Det er interessant at
forfølge spørgsmålet både for skolegruppen
som helhed og på de enkelte skoler. Hvis vi
på de skoler, der helt overlader kursusvalg
til lærerne, også finder at lærerne primært
vælger kurser inden for egne fag, og at ledere står for mere specifikt problemrettede
skolebaserede kurser, så kunne det tyde på,
at efteruddannelsesstrategien er rettet mod
tilpasning her og nu og ikke inkluderer langsigtede overvejelser om udvikling af didaktisk kapacitetsopbygning.
Omvendt kan netop lærernes engagement i
faglig og fagdidaktisk efteruddannelse måske danne udgangspunkt for udvikling af
fælles strategier for skolens udviklingsprojekter baseret på metadidaktisk analyse og
programmer for kapacitetsopbygning der
sammentænker didaktisering og professionalisering (Qvortrup & Krogh 2015, Krogh &
Raae 2017, Krogh 2018).

Indledningsvis omtalte vi didaktisk kapacitetsopbygning ud fra en antagelse om, at det
generelt tiltagende udviklingspres på skolerne udfordrer skolerne til at opbygge evne til
til stadighed at møde reformeringskrav. I et
sådant perspektiv er håndteringen af det konkrete reformpres ikke tilstrækkeligt. Eksempelvis vil det handle om, hvad lærerne lærer af
selve det at arbejde med didaktisk udvikling, i
stadige processer af didaktisering og professionalisering (Raae, 2018; Krogh, 2018). Det
er vanskeligt at udlede noget herom af disse
første og generelle data. Men det kunne være
interessant at se, om der er skoler, hvis strategi er orienteret mod kapacitetsopbygning af
denne karakter, og hvordan lærer- og lederholdninger til udviklingsarbejde og efteruddannelse tegner sig der.
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Skriftlighed i overgangen
mellem grundskole og
gymnasial uddannelse
af Anke Piekut, Peter Hobel og Ellen Krogh
I det følgende præsenterer vi, hvilket syn elever og lærere har på skriftlighed, dog med en
vis privilegering af elevsvarene. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført efter grundforløbet i efteråret 2017, og spørgsmålene inden for skriftlighed har fokus på overgangen
fra folkeskole til gymnasiet og på elevernes
oplevelse af det skriftlige arbejde de første
måneder på ungdomsuddannelsen. Vi fokuserer på tre temaer:

De foreløbige og korte svar er, at elever forbinder skriftlige afleveringer og noteskrivning med ’skriftlighed’, og at de forstår sig
selv som skrivere i relation til at huske og
udvikle fagligt stof. Lærerne opfatter parallelt
med eleverne det skriftlige som en måde at
udvikle et fagsprog på og fremhæver også
afleveringsopgaver som det tydeligste eksempel på skriftlighed. En udfoldelse af disse fund følger nedenunder.

•

Hvad forstår eleverne ved skriftlighed?
Når vi spørger eleverne om, hvad de forstår
ved skriftlighed, appellerer vi til, at de skal
tænke over, hvad de forbinder med skriftlighed på ungdomsuddannelserne. Eleverne
må sætte flere krydser i spørgeskemaets
syv svarmuligheder, der vises i tilfældig or-

•
•

Hvad forstår elever og lærere ved skriftlighed?
Hvordan karakteriserer elever sig selv
som skrivere?
Hvordan hænger det sammen med lærernes opfattelse af skriftlighed og det skriftlige arbejdes faglige funktion?

den. Ikke overraskende forbinder 89,7% af
eleverne ’afleveringsopgaver’ (stil, rapport
mm.) med skriftlighed (5595 elever har valgt
denne mulighed). At ’afleveringsopgaver’ er
topscoreren på listen kan have flere årsager;
først og oplagt at skriftlige opgaver simpelthen er den institutionelt etablerede form for
skriftligt arbejde. De er forbundet med ’elevtid’ og fraværsregistrering, hvormed det understreges, at disse opgaver af systemet
tillægges stor betydning. Desuden er det jo
sådan, at antallet og omfanget af skriftlige
opgaver stiger, når eleverne starter i gymnasiet. Det kan underbygges af to variabler
i spørgeskemaundersøgelsen, idet 58,1%
(3635) af eleverne svarer, at ’der er meget
mere skriftligt arbejde i gymnasieuddannelsen end i grundskolen’, og 66,3% (4133)
svarer, at ’vi skal aflevere opgaver i flere fag
end i grundskolen’. Næst efter ’afleveringsopgaver’, forbinder elever skriftlighed med
noteskrivning. 61,9% (3861 elever) svarer, at
de forbinder skriftlighed med ’at tage noter’.
Det skal ses i lyset af, at eleverne oplever
en relativ stor forandring i deres noteskrivning, når de starter i gymnasiet. 21,0% af
eleverne svarer, at deres måde at tage noter
på efter opstarten på deres gymnasiale uddannelse har ændret sig ’i meget høj grad’,
og 18,5% svarer, at det har ændret sig ’i høj
grad’ (N=5665).
Om disse tal dækker over andet end omfanget, kan vi ikke sige noget om ud fra spørgeskemaundersøgelsen. Kun 5,8% svarer, at
de først er begyndt at tage noter efter starten
på en ungdomsuddannelse, hvilket må betyde, at noteskrivning er en velkendt praksis
for langt de fleste elever. Om forandringen
er udtryk for en formaliseret og ekspliciteret
praksisændring i forhold til noteskrivning,
ved vi ikke, men oplevelsen af forandring er
dog rimelig markant. Den tredjehøjest prioriterede praksis, som elever forbinder med
skriftlighed, er ’at lave små skriveøvelser for
at komme ind i stoffet’, som 46,2% (2882 elever) sætter kryds ved. Tallet er relativt højt
og interessant, når man sammenholder det
med funktionen af noteskrivning, hvor 60,9%
(3795 elever) svarer, at de tager noter for
bedre at huske det, de lærer. Det ser altså
ud til, at skriftlighed for de deltagende elever
i høj grad indbefatter at skrive for at tilegne
sig og lagre kundskab. Om ’små skriveøvelser’ hovedsageligt dækker over kundskabslagring af faglig viden, eller også indbefatter
at ’udtrykke sig kreativt’ (hvilket 19,2%, 1197
elever, forbinder med skrivning) eller med

undersøgende og kundskabsudviklende aktiviteter, må undersøges nærmere i de kommende år.
Den skriftlighed, der står stærkest i elevernes
bevidsthed, er således opgaver, der bedømmes eller indgår som del af en faglig vurdering
(’afleveringsopgaver’) og en note-praksis, der
accentuerer det kundskabslagrende – noter
som fagligt huskeredskab. Det er imidlertid
interessant i et skrivedidaktisk perspektiv, at
det ser ud til, at skriftlighed for eleverne ikke
blot indbefatter afleveringsopgaver, men også
mere uformelle og formentlig også delvist
selvregulerede skrivepraktikker (som noter) i
timerne. Også ’små skriveøvelser for at komme ind i stoffet’ forbindes af 46,2% af eleverne
med skriftlighed. Det kan være et signal om,
at mange års skrivedidaktisk fokus på skrivning for at lære som en vigtig del af skriveundervisningen har båret frugt, og at skrivning
for at lære måske nu er en etableret didaktisk
praksis i de gymnasiale uddannelser. Det er
et tema vi vil forfølge i kommende undersøgelser.
Hvordan ser lærerne på skriftlighed?
Ser man på lærernes svar på spørgsmålet
om, hvad de forbinder med elevernes skriftlighed, er topscorerne ”skriftlighed som en
måde elever lærer sig fagsprog på” og ”skriftlighed som faglig formidlingsform”. Lærerne
har 11 valgmuligheder, der vises i tilfældig
orden, og de må gerne sætte flere krydser.
61,1% af lærerne (536 lærere) svarer, at de
forbinder skriftlighed med det at ’beherske et
fagsprog og faglige formidlingsformer’. Også
mange lærere forbinder ’afleveringsopgaver’
med skriftlighed, i alt 57,2% (502 lærere) sætter kryds her. Elevernes udvikling af fagsprog,
dokumentation og faglig deltagelse igennem
’afleveringsopgaver’ står således stærkt i lærernes opfattelse af skriftlighed. ”Træning i
sproglige kompetencer” (50,2%, 364 lærere)
og skriftlighed som et ’værktøj til at eleven
kan undersøge egne tanker, viden og fagligt
stof’ (41,5%, 364 lærere) scorer også højt.
Det er interessant, at variablene således viser, at der er en parallelitet i opfattelsen af,
hvad skriftlighed er blandt elever og lærere.
Det kan ses som en dokumentation af, at de
gymnasiale uddannelsers skriveprogram har
en tydelig profil med en markeret institutionel
forankring i den faglige opgaveskrivning, men
også med skriftlige praksisformer, der udfoldes som del af den daglige undervisning.
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Hvordan opfatter eleverne sig som
skrivere?
Vi har bedt eleverne beskrive sig selv som
’skrivere’ gennem at sætte kryds ved de udsagn, de mener passer på dem selv. Eleverne måtte gerne sætte flere krydser ved de i
alt 10 udsagn, der vises i tilfældig orden. Her
markerer flest elever, at ’jeg husker hvad jeg
har lært, når jeg skriver’, nemlig 56,0% (3493
elever). Skrivning kobles til hukommelse og
lagring af viden, og et flertal af eleverne definerer sig som skrivere i forhold til denne
funktion. Næsthøjest er antallet af elever, der
definerer sig som skrivere i forhold til at udvikle sig fagligt. 51,1% (3185 elever) mener,
at dette kendetegner dem som skrivere. Det
er en interessant observation, at så mange
elever knytter skrivning til deres faglige udvikling. Et spørgsmål som rejser sig, er om
der er en kobling mellem de to udsagn, og
om eleverne direkte knytter faglig udvikling
og læring til dette at kunne dokumentere faglig viden skriftligt. Det må naturligvis undersøges nærmere i de kommende år. 16,1%
(1006 elever) svarer, at de ikke bryder sig om
at skrive: ’Jeg bryder mig ikke om at skrive,
og vil hellere tegne, lave videoer, bygge modeller, eller andet’. Det er ikke helt entydigt,
om skrivning fravælges som sådan, eller om
eleverne nærmere svarer på, at de foretrækker andre aktiviteter end skrivning. 14,1%
(881 elever) svarer, at de skriver så lidt som
muligt, hvilket måske kan dække over manglende lyst, kompetencer eller blot en strategisk tilgang til skrivning. I relation til dette
svarer 34,9% (2174 elever) af eleverne, at de
anser sig for at være ’god til at skrive’. Over
en tredjedel af eleverne forstår sig således
som fagligt kompetente skrivere.
Lærere og elever om skriftlighed i overgangen fra folkeskolen
Vi spørger lærerne, hvad de opfatter som den
største udfordring for eleverne i overgangen
mellem grundskole og gymnasial uddannelse. I spørgeskemaet må lærerne maksimalt
sætte fem krydser ved 10 svarmuligheder, og
her har udfordringen ’arbejdsbyrden og elevernes evne til at tilrettelægge deres arbejde’ en score på 51,2% (449 lærere). Svaret
dækker arbejdsbyrden bredt og er således
ikke udelukkende et skriftlighedsanliggende.
Alligevel udgør det skriftlige arbejde og især
skriveprocesser en væsentlig del af elevernes arbejdsbyrde (jf. deres prioritering af betydningen af ’afleveringsopgaver’) og indgår

antagelig med stor vægt i lærernes vurdering
af, hvad der er elevernes største udfordring.
Næst efter ’arbejdsbyrden’ er det ’det faglige niveau i den gymnasiale uddannelse’,
der anses for at være den største udfordring
(47,2% af lærerne, 414 lærere). På tredjepladsen er det specifikt de ’skriftlige krav i
gymnasiet’. Her siger 44,4% (389 lærere), at
det er den største udfordring i overgangen.
I lærernes vurdering af de største overgangsudfordringer ligger det skriftlige rimeligt højt. Det stemmer godt overens med
anden forskning på området (Ebbensgaard,
Jacobsen & Ulriksen, 2014; Krogh, Christensen & Jakobsen, 2015). Det er interessant
at se lærernes vurdering i lyset af elevernes svar på det skriftlige jf. ovenfor: 58,1%
af eleverne sætter kryds ved, at de oplever
’meget mere skriftligt arbejde i gymnasieuddannelsen end i grundskolen’, og 66,3% oplever, at de skal aflevere flere opgaver i flere
fag end i grundskolen, hvilket modsvarer lærernes vurderinger. Men heroverfor står, at
eleverne også oplever, at ’de faglige krav er
lidt højere end i grundskolen, men jeg kan
sagtens følge med’ – og at der er 57,3%, der
mener det (3569 elever). Dermed er der flere
elever, der ikke opfatter de faglige krav som
en stor udfordring, end elever, der markerer
det modsatte. Vi fæstner os også ved, at
35,5% af eleverne (2211 elever) synes, det
er ’spændende at møde nye faglige krav og
nye genrer i fagene’. Der er altså en relativt
stor del af eleverne, der møder nye udfordringer og faglige krav ikke blot med sindsro, men med forventning og spænding. Det
hører dog med til historien, at 27,6% (1719
elever) sætter kryds ved ’Jeg synes, det er
virkelig svært at finde ud af, hvad der kræves
i opgaverne, og hvordan jeg skal leve op til
kravene’.
Sammenfattende viser det sig altså, at eleverne primært forbinder skriftlighed med
skriftlige afleveringer, men også med mere
uformelle og måske selvregulerede skrivepraktikker som noter og anden skrivning i
timerne. Vi ser hos lærerne en tilsvarende
markering af skriftlighed som fagligt arbejde
og som skriftlige opgaver. I forlængelse af
disse foreløbige fund vil vi undersøge, om
faglig skrivning realiseres forskelligt i de forskellige fag og på de forskellige gymnasiale
uddannelser. Vi vil også undersøge, hvilken
rolle skrivning spiller for elevernes faglige
identitetsudvikling.
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Med hensyn til overgangsproblematikken
ser vi, som det også dokumenteres i anden
forskning, at lærerne anser det skriftlige arbejde for at være en af de største udfordringer for eleverne. Heroverfor står elevsignaler, hvor 27,6% indikerer at have det svært,
men en stor del også angiver, at nok er der
en markant øgning af det skriftlige arbejde,
men at de også ser de nye genrer og faglige
krav som spændende udfordringer, og at de
her tre måneder inde i gymnasieuddannelsen synes, at de godt kan følge med, selv
om de faglige krav er øget. Også på dette
punkt vil det være interessant at spørge til
elevernes overgangsfortællinger i senere
tilbageblik, hvor de dobbelte erfaringer med

øgede krav og spændende nye udfordringer
måske fremtræder med andre nuancer og balancer.
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Evaluering i overgangen mellem
folkeskole og gymnasium
af Torben Spanget Christensen, Peter Hobel, Anke Piekut
I denne artikel fokuserer vi på, hvilke oplevelser og erfaringer om evaluering, 1.g-elever
bringer med fra folkeskolen, og hvilke forventninger de har til evaluering i gymnasiet. Analysen baserer sig på et meget stort materiale.
6.234 gymnasieelever (hhx, htx, stx, hf) har
i efteråret 2017 givet respons på forskellige
udsagn om evaluering i hhv. folkeskolen og
i gymnasiet. Svarprocenten er på 58,54. Der
er tale om fund, der med stor sikkerhed kan
generaliseres til hele populationen af elever,
der startede deres gymnasiale uddannelse i
2017.
Elevernes oplevelser og erfaringer fra folkeskolen
Top 3 blandt elevernes respons på deres erfaringer med evaluering i folkeskolen er:
Jeg fik at vide, om det jeg lavede, var godt
eller skidt (ris/ros).
86,6 % er meget eller overvejende enige heri,

heraf er 37,7 % meget enige og 48,8 % overvejende enige. Kun 1,9 % (sic!) er overvejende eller meget uenige. 11,5 % svarer, at
de hverken er enige eller uenige, N=5509
Jeg deltog i nationale tests.
Det bekræfter 86,9%, heraf er 65.1% meget
enige og 21,8% overvejende enige i udsagnet. 5,1% er overvejende eller meget uenige, 8% svarer at de hverken er enige eller
uenige, N=5343.
Jeg deltog i andre tests.
Det bekræfter 82,1%, heraf er 52,3% meget
enige og 29,8% overvejende enige. 4,8% er
overvejende eller meget uenige. 13,2% er
hverken enige eller uenige, N=5271.
Det er meget entydige og beskrivende udsagn. Eleverne kan genkende de tre udsagn,
og langt de fleste bekræfter dem. Derfor kan
vi slutte, at evaluering i folkeskolen i høj grad

af eleverne opleves som bestående af ris/
ros og af tests, altså summativ evaluering.
Hvad vi ikke kan slutte, er, at formativ evaluering har været fraværende. Men elevernes
svarmønstre på udsagn, som peger på formativ evaluering, er mindre entydige, hvilket
både kan være udtryk for, at de har oplevet
meget forskellige formative evalueringsformer, og/eller at de har oplevet formativ
evaluering i forskelligt omfang. Vi får en modifikation af det summative indtryk i deres
respons på udsagnet:

Læreren vurderede selv, hvad jeg havde lært
55,5% er meget eller overvejende enig heri,
heraf 14,7 % meget enig og 36,8 % overvejende enig. 4,5% er meget uenig, og 9,0% er
overvejende uenig. 35,0% er hverken enig
eller uenig. Det er kun lidt over halvdelen af
eleverne, der er enige heri. Den anden halvdel må i et eller andet omfang mene, at det
ikke kun var læreren, der vurderede, hvad de
havde lært.
Sammenfatning tabel 1 i procenter
Enig %

Hverken/eller %

Uenig %

Antal *)

Jeg fik at vide, om det jeg lavede, var godt eller skidt (ris/ros).

86,6

11.5

1,9

5509

Jeg deltog i nationale tests.

86,9

8

5,1

5343

Jeg deltog i andre tests

82,1

13,2

4,8

5271

Læreren vurderede selv, hvad jeg havde lært

55,5

35,0

13,5

5193

*) Svaret ’ved ikke’ er sat til ’manglende’ i analyserne, da skalaen har det neutralt punkt ’hverken/eller’; derfor varierer antallet.

Ser vi på udsagn, der kan sige noget om den
formative evaluering, hvor eleven bliver inddraget aktivt, springer især responsen på et
udsagn i øjnene, nemlig: Jeg lagde ikke skjul
på mine udfordringer, fejl og mangler, når jeg
deltog i evaluering sammen med andre, hvilket 57,6% af eleverne er enig i (N=5208).
Hertil kommer, at alle andre udsagn, der peger på formative elementer i evalueringerne,
har en ganske pæn tilslutning, De mest vidtgående af udsagnene i formativ retning: Jeg
skrev selv resultatet af evalueringen ned og
Jeg var med til at opstille mål for, hvad klassen skulle lære i undervisningen opnår hhv.
21,6% (N=5057) og 24,4% (N=5336) tilslutning fra eleverne.
På spørgsmålet om hvem der tog initiativ til
evaluering, svarer langt de fleste, at det var
læreren. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er,
at eleven altid tog initiativet, og 10 er, at læreren altid tog initiativet, svarer 78,5% 5 eller derover (N=4735). Værdien 5 på skalaen
svarer altså til, at det er fifty-fifty, hvem der
tog initiativet, og værdier over 5 på skalaen
svarer til, at det oftest var læreren.
Sammenfattende for elevernes oplevelse af
evaluering i folkeskolen.
•
•
•

Det er oftest læreren, der tager initiativ til
evaluering
Den summative evaluering dominerer,
hvilket udtrykkes af stort set samtlige
elever.
Den formative evaluering er udbredt,
men langt fra alle elever har oplevet

•

det, eller kan genkende det fra vores
spørgsmål. Der er en tendens til, at flere
har oplevet deltagelse i formative evalueringsprocesser jo mere der er tale om lærerstyrede processer.
Endelig ser det ud til, at relativt mange
elever har deltaget kommunikativt dvs.
forsøgt at forholde sig til deres faglige
problemer og at lære af deltagelsen i de
formative processer. Således erklærede
57,6% sig enig i udsagnet: Jeg lagde ikke
skjul på mine udfordringer, fejl og mangler, når jeg deltog i evaluering med andre.
Men en anden gruppe (34,2%, N=5200).
erklærede sig enig i udsagnet: Jeg tilpassede mine svar, efter hvad jeg tænkte,
læreren gerne ville høre, og må derfor
siges at have deltaget strategisk, og har
således ikke involveret sig dybt i formative
processer.

Læreren er den centrale skikkelse i elevforventningerne
Der er ikke forskel på de forventninger, elever i de forskellige gymnasiale retninger har
til evaluering i gymnasiet, hvilket er forventeligt på baggrund af de ensartede erfaringer fra
folkeskolen.
Bliver gymnasieelever i første semester i 1. g
bedt om at pege på en enkelt måde, som de
foretrækker at evalueringen af deres indsats
skal foregå på, vælger 36,5% personlig samtale med læreren, 22,8% skriftlig feedback og
8,5% mundtlig feedback i klassen. Tilsammen
vælger 67,9% af eleverne en evalueringsmåde, der sætter læreren i centrum for tilbage-
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meldingen til dem. Listen vises i tilfældig orden for eleven. Og de må kun vælge ét svar.
Omvendt vælger 0,2% (15 elever) (sic!) respons fra en kammerat, 0,3% vælger gruppesamtaler uden lærer, og 1,6% vælger
gruppesamtaler med lærer som den evalueringsmåde, de foretrækker. 10,7% peger på
det at få karakterer som den foretrukne måde
og 15,6% foretrækker en blanding af forskellige måder. N=5705. Der træder et meget klart
billede frem: langt de fleste foretrækker en tilbagemelding, hvor læreren er helt central og
næsten ingen foretrækker en tilbagemelding,
hvor læreren ikke er central. 10,7% foretrækker at få karakterer.
Når eleverne skal svare på, hvilke evalueringsaktiviteter der i høj grad er vigtige, for
dem at deltage i, træder de to grundlæggende
aktivitetsformer, hhv. mundtlige og skriftlige
tilbagemeldinger, frem med lige stor styrke.
71,7 % (N=5518) nævner skriftlige tilbagemeldinger, og 71,0% (N=5512) nævner mundtlige
tilbagemeldinger. Lægger vi hertil de, der sva-

rer i nogen grad, er procenterne hhv. 89,1 %
(skriftlig tilbagemelding) og 87,9%. Dette er
i tråd med ovennævnte konklusion, at eleverne foretrækker, at læreren står centralt i
evalueringerne, men mange tillægger også
aktiviteter, der kræver større selvstændig
indsats fra deres side, betydning. 55,9 %
(N=5366) angiver, at det i høj grad er vigtigt
at deltage i at formulere standarder/kriterier
for gode resultater, og 55,4% (N=5415) at
det i høj grad er vigtigt at deltage i at beslutte de næste skridt, de skal fokusere på for at
blive bedre fagligt. 49,2% (N=5391) angiver,
at det i høj grad er vigtigt at formulere tydelige mål for egen læring, 49,3% (N=5300) at
udvælge grundlaget for at vurdere egen læring, og 48,5% (N=5395) at vurdere læring
i samtaler eller ved skriftlig dialog. I alle tilfældene er der en stor andel, der angiver, at
disse aktiviteter i nogen grad er vigtige.
Langt færre elever angiver, at disse aktiviteter slet ikke er vigtige, eller i mindre grad
er vigtige (mellem 4-6%). Det samlede bil-

Den 7. marts 2019 inviterer projektets forskere til en konference om Gymnasiet anno 2019. Konferencen afholdes
på SDU. Der vil være oplæg om projektets kvantitative og
kvalitative resultater og mulighed for dialog.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Mere info følger på projektets hjemmeside, på facebook
og i fremtidige numre af Gympæd 2.0.
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lede er, at eleverne foretrækker, at læreren
er en central skikkelse i evalueringerne, men
de afviser ikke andre evalueringsaktiviteter,
selvom disse ikke er deres foretrukne, og
helt fravær af læreren afvises af langt de
fleste. I dette billede må vi ikke glemme, at
der også er en gruppe af eleverne, der ikke
tillægger evaluering nogen betydning, og således har 319 elever svaret, at de ikke kan
bruge evaluering til noget.
Refleksivitet/præstation og formative/
summative evalueringserfaringer
Det er interessant, og måske også forventeligt, at der er en lille, men signifikant sammenhæng mellem elever, der siger, at de
forventer at kunne bruge evalueringerne
i gymnasiet til at blive klogere på sig selv,
som her tolkes som et fokus på refleksion,
og elever, der angiver at have formative evalueringserfaringer fra folkeskolen, dvs. de
deltog i: at opstille mål/ udvælge produkter
til evaluering/beslutte næste skridt sammen
med læren/vurdere læring og skrev selv evalueringen ned. (Sammenhængen er signifikant ved 0,01 niveau, Pearsons korrelations
koefficient = 0,104-0,127). Der er endvidere
en lille, men også signifikant sammenhæng
mellem de gymnasieelever, der forventer
at kunne bruge evalueringerne til at udvikle færdigheder og kundskaber/ til at forbedre deres indsats i undervisningen/få bedre
karakterer, som her tolkes som fokus på
præstation, og elever, der har svaret, at de
i folkeskolen fik at vide, om det, de lavede,
var godt eller skidt, altså en summativ evaluering (Sammenhængen er signifikant ved
0,01 niveau, Pearsons korrelations koefficient = 0,090-0,094).
Et forskningsresultat publiceret i 1988, som
kan være relevant at medtænke i forbindelse
med didaktiske overvejelser over feedback
til eleverne, viser, at svage elever taber motivationen for fagene, hvis de får karakterer
som feedback, uanset om karakteren står
alene eller i kombination med lærerkommentarer, hvorimod stærke elever ikke påvirkes
negativt at få karakterer (Butler 1988).
Hvad der driver disse sammenhænge, kan
vi ikke sige noget endeligt om. Er det sådan,
at formative evalueringserfaringer leder til
fokus på refleksivitet, og at summative evalueringserfaringer leder fokus på præstation i kommende evalueringerne, eller er det
sådan, at bestemte elevtyper vægter hhv.

refleksion og præstation forskelligt og derfor vægter forskellige evalueringsformer. Og
hvordan kommer mønstrene til at udvikle sig
henover deres gymnasiale uddannelse, opstår der fx forskelle i evalueringsopfattelse
mellem elever fra de fire gymnasiale uddannelser, der indgår i studiet?
Referencer
Butler, R. (1988) Enhancing and undermining intrinsic
motivation; the effects of task-involving and ego-involving evaluation on interest and performance, British
Journal of Educational Psychology, 58, pp. 1-14.
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Didaktik i udvikling gør status
og ser fremad i 20 kapitler om
didaktik skrevet af danske og
internationale forskere og repræsentanter fra didaktisk praksis. Bogen behandler samtidige
didaktiske problemstillinger
generelt og specifikt i tilknytning
til gymnasiet og grundskolen.
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Overgangserfaringer – vejen fra
grundskolen til gymnasiet
af Ellen Krogh og Anke Piekut

I denne artikel undersøger vi de elevbesvarelser i baselineundersøgelsen, der kan give
os et indtryk af, hvordan eleverne har oplevet
overgangen fra folkeskole til gymnasiet og
de første måneder på deres ungdomsuddannelse. I den kvantitative undersøgelse er der
ingen direkte spørgsmål om elevernes erfaringer med overgangen, men gennem svar på
en række spørgsmål om folkeskoleerfaringer
og om aspekter af det nye gymnasieliv kan
vi indkredse elevernes syn på hvordan folkeskolen har klædt dem på til at gå, i gymnasiet,
og hvordan det har været at begynde i den
gymnasiale uddannelse. Fokus er således
på, hvordan eleverne oplever sig forberedte
på det nye gymnasieliv, og hvordan de oplever de første måneder af ungdomsuddannelsen. En række faktorer synes at være vigtige
i den forbindelse: I hvor høj grad bryder eleverne sig om at komme på deres ’nye’ skole,
og har sociale arrangementer en indflydelse
på dette? Hvordan vurderer eleverne omfan-

get af deres sociale relationer i form af venskaber, og hvilken betydning ser relationen
til læreren ud til at have i overgangen mellem
skoleformerne?
Hovedindtrykket fra spørgeskemaet er, at
flertallet har meget positive erfaringer med at
starte på en ungdomsuddannelse, men også
at nogle elever har forskellige udfordringer
med overgangen.
Hvordan føler eleverne sig fagligt forberedt til gymnasiet?
På spørgsmålet, om ’grundskolen har forberedt mig godt til min gymnasiale uddannelse’ (N=5986) svarer 43,7 % (2616 elever),
at de er overvejende enige i udsagnet, og
17,5 % (1046 elever), at de er meget enige. 25,2 % (1508 elever) svarer, at de hverken er enige eller uenige. 4,8 % (290 elever) svarer, at de er meget uenige og 8,8 %
(526) at de er overvejende uenige. Et stort
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flertal af eleverne oplever sig således godt
forberedte på deres gymnasiale uddannelse,
hvilket dels indikerer, at grundskolen arbejder
eksplicit med overgangen til og livet på en ny
uddannelse, og dels at flertallet af eleverne
oplever sig parate til at håndtere overgangen
og de forandringer, der venter dem i relation
til gymnasielivet. Det er dog også værd at
være opmærksom på den relativt store gruppe, som svarer hverken-eller, samt de 13,6 %
der markerer, at de ikke er enige i udsagnet.
Det er vigtigt at forfølge disse markeringer i
kommende undersøgelser for at få en dybere forståelse af de erfaringer, som elevernes
svar repræsenterer.
Vi har også spurgt elever, som har afsluttet
grundskolen for fem år eller længere siden,
om de kan bygge videre på det, de har lært
i grundskolen, og om de generelt føler sig
godt forberedte til deres gymnasiale uddannelse. Her taler vi formentlig hovedsageligt
om hf-elever. Mht. antal er dette en beskeden
gruppe (N =162), men billedet af svarprocenterne minder om svarene hos de elever, der
er gået i gymnasiet direkte fra 9. eller 10. klasse. 66,7 % (108 elever) er overvejende eller
meget enige i, at de kan bygge videre på det,
som de har lært tidligere, og 75,6 % (160 elever) svarer, at de er overvejende eller meget
enige i udsagnet: Jeg føler mig generelt set
godt forberedt til min gymnasiale uddannelse.
Undervisningsmiljø og sociale og relationelle aspekter
Et flertal følger sig således fagligt velforberedt
til gymnasiet. Det er også et ret entydigt mønster, at der er stor tilfredshed med det nye
undervisningsmiljø, som tilbydes i de gymnasiale uddannelser. 71,6 % af de adspurgte
elever erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med aspekter som vejledningsfunktioner
(N=5831), 81,4% (N=6154) er tilfredse eller
meget tilfredse med det digitale undervisningsmiljø, studiefaciliteter i bred forstand er
78,2% (N=6153) tilfredse eller meget tilfredse med, og det fysiske undervisningsmiljø er
83,7% (N=6158) af alle eleverne tilfredse eller meget tilfredse med. Det samme mønster
gælder også, når vi spørger til det psykiske
undervisningsmiljø, hvor underteksten angiver, at det vedrører fx din trivsel, adgang til
fællesskaber, stemning, relationer til lærere
og klassekammerater, muligheder for medbestemmelse. Her erklærer 29,6 % sig meget tilfredse og 53,8 % tilfredse, mens en begrænset gruppe er meget utilfredse (0,5% hvilket
er 32 elever) eller utilfredse (2,8 % hvilket er
172 elever), (N=6150).

Dette sidste spor forfølger vi i det følgende.
Ud fra den antagelse at det sociale og relationelle har væsentlig indflydelse på overgangserfaringer, griber vi fat i en række spørgsmål,
der retter sig mod elevernes oplevelse af relationen til lærerne, omfanget af venskaber,
sociale arrangementer og mere emotionelle
aspekter af det nye skoleliv. Majoriteten af
elever svarer ’i høj grad’ til spørgsmålet Kan
du lide at komme på din skole, nemlig 73,7 %
(N= 6151). Det må siges at være et positivt
signal om erfaringerne fra de første måneder
på uddannelsen og må tolkes som et udtryk
for en vellykket overgang til en ny skoleform
og en ny skoleinstitution. Det er kun 2,0 %
(126 elever) af eleverne, der svarer at de i
mindre grad kan lide at komme på deres skole, og 0,5 % (31 elever) at de slet ikke kan lide
at komme på deres skole. En lignende svarfordeling findes på spørgsmålet: ’Er det vigtigt for dig at der er fælles arrangementer på
din skole? (fx fælles fester, fællessamlinger,
fredagscafé, fredagsbar, mærkedage, klubarrangementer, musicals og lignende). Her svarer 67,6% i høj grad og 18,6 % (i nogen grad
(N=6157). Kun 3,0 % 185 elever svarer ’slet
ikke’ og 2,9 % (178 elever) ’i mindre grad’.
Fælles arrangementer værdsættes således
af et meget stort flertal af eleverne (86,2%).
Om der er en mere direkte forbindelse mellem
fællesarrangementer, elevkulturer og tilknytning til uddannelsen må undersøges nærmere i de kommende år.
Spørgeskemaets spørgsmål om sociale fællesskaber i form af venner retter sig mod
antallet af venner, men ikke til kvaliteten eller vigtigheden af venner. Alligevel er besvarelserne interessante, da spørgsmålet ’hvor
mange venner/veninder du har på skolen’,
adresserer den sociale tilknytning til skolen.
Spørgsmålet har i alt 6152 besvarelser, inkl.
493 elever, der har svaret ’ved ikke’ på dette spørgsmål. Kun 1,0 % (62 elever) svarer,
at de har 0 venner, og 5,2 % (317 elever), at
de har 2+ (2-4) venner. Heroverfor svarer 27
% (1660 elever), at de har mere end 30 venner, og 21,3 % (1313 elever), at de har 20+
(20-30) venner. Hvordan begrebet ’venner’
forstås, og hvilken betydning det tillægges,
ved vi ikke. Nærhed og afstand er væsentlige faktorer i venskabsrelationer, og man kan
måske betvivle, at 30+ venner er ’nære venner’; der er måske snarere tale om brede og
omfangsrige sociale relationer. Uanset hvad
de adspurgte elever lægger i venskabsrelationer, må vi antage, at et omfattende venskabsnetværk har betydning for oplevelsen af
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tilhørsforhold til den gymnasiale uddannelse.
Et interessant tal er, at 8 % (493 elever) svarer ’ved ikke’, når de skal angive antallet af
venner på skolen. Kategorien ’ved ikke’ kan
rumme flere mulige begrundelser; det kan
være modvilje mod at svare på spørgsmålet
om antal venner (uanset hvor mange man
har), altså en form for stille protest, og det kan
være, at de svarende har få venner, men ikke
ønsker at ’krydse af’ i kategorien under 5+,
men heller ikke vil lyve – eller det kan være,
at man faktisk ikke har gjort antallet af venner
op og dermed aktuelt ’ikke ved’, hvor mange
venner man har. Uanset hvilke årsager til at
krydse af i ’ved ikke’, der måtte være, vil det
fremadrettet være centralt at undersøge betydningen og kvaliteten af venskaber i relation
til overgangsproblematikker - og stort set alle
andre aspekter af gymnasielivet også. Besvarelserne indikerer, at elevernes venskabsrelationer er relativt omfattende. Vi kan danne
os hypoteser, men ikke på grundlag af spørgeskemaet sige noget om hvorvidt antallet af
venner hænger sammen med større trivsel,
tilknytning i overgangsfasen eller fastholdelse
i uddannelsen. Det er parametre, der kan undersøges yderligere i de kommende år.
Relation til lærerne
Også forholdet til lærerne er væsentligt for
elevernes oplevelser af overgang og modtagelse i skolen og i fagene. Gode relationer til
underviseren giver eleverne en fornemmelse
af at blive set, hørt og anerkendt i en faglig
sammenhæng (Ågård, 2014; Lund &Trondman 2017). Relationsarbejde forekommer
vigtigt i hele uddannelsesforløbet, men særligt vigtigt og interessant i overgangen mellem
grundskole og ungdomsuddannelse. I spørgeskemaet bliver eleverne bedt om at sætte
kryds i forhold til, hvor enige eller uenige de er
i fire udsagn, der fortrinsvis drejer sig om relationen til læreren. Et af udsagnene lyder: Lærerne på min skole er opmærksomme på, om
jeg trives (N=5247). 12,9 % (678 elever) angiver, at de er ’meget enige’, og 36,7 % (1927
elever), at de er ’overvejende enige’; 10,1
% (529 elever) svarer, at de er overvejende
uenige, og 5,1 % (267 elever), at de er ’meget
uenige’. 35, 2 % (1846 elever) svarer, at de
’hverken er enige eller uenige’. Majoriteten af
elever oplever, at lærerne er opmærksomme
på trivsel, men relativt mange elever svarer
også, at de er indifferente (hverken-eller) eller uenige i udsagnet. Tallene kan tyde på, at
denne form for omsorgspræget opmærksomhed fra lærere enten savnes af mange elever,

eller i hvert fald ikke opleves i stor udstrækning. Vi ser et tilsvarende svarmønster for
udsagnet: Jeg har en god kontakt med en
eller flere af mine lærere (N=5429). Elevsvarene fordeler sig her som følger: 15 %
(815 elever) er meget enige, 37,3 % (2027
elever) er overvejende enige, 33,9 % (1839
elever) er hverken enige eller uenige, 9,2 %
(498 elever) er overvejende uenige og 4,6
% (250 elever) er meget uenige. Oplevelsen
af kontakt synes næsten parallelt med oplevelsen af trivsel; flest oplever, at der er god
kontakt til en eller flere lærere, men en relativ stor andel er indifferent eller uenig. Også
her kunne frekvensen tyde på, at der kunne
arbejdes med det relationelle og kontakten til
den enkelte elev.
Interessant nok er svarmønsteret anderledes, når eleverne skal forholde sig til følgende udsagn: Lærerne på min skole er opmærksomme på, hvad jeg lærer fagligt set
og Jeg ved for det meste, hvad der forventes
af mig fagligt set i min gymnasiale uddannelse. Her finder vi en mere markant tilslutning til udsagnene hos eleverne. Således
er 57,1 % (3009 elever) overvejende eller
meget enige i, at lærerne er opmærksomme
på, hvad de lærer fagligt set (N=5266), og
69,7 % (3871 elever) er overvejende enige
eller meget enige i, at de for det meste ved,
hvad der forventes af dem fagligt set. Relationen til lærerne er i gymnasiet tydeligere
fagligt relateret for eleverne, end den er socialt relateret. Om det forbliver et permanent
mønster, og hvad det betyder for elevernes
overgangserfaringer, kan vi ikke sige noget
entydigt om, men det vil være relevant at forfølge dette tema fremover.
Elevernes første møde med fagligheden og
de ’nye klasser’ på ungdomsuddannelsen
er grundforløbet. Grundforløbet strukturerer og formaliserer overgangsoplevelsen
for eleverne og må formodes at have betydning for deres indkulturering og oplevelsen
af de første måneder på uddannelsen. Adspurgt, om eleverne er ’glade for grundforløbsklassen’ under spørgsmålet ’det følgende spørgsmål handler om din oplevelse af
din grundforløbsklasse’, er det overordnede
svar ja, majoriteten af eleverne er glade for
deres grundforløbsklasse. Der kan svares
på fem udsagn om grundforløbsklassen. Ét
af udsagnene er: ’Føler du, at du passer ind’
(N=4742), hvor 70,3 % (3332 elever) krydser af ved ’i høj grad’, og 17,1 % (813 ele-
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ver) ved ’i nogen grad’. 2,4 % (113 elever)
krydser af ved ’slet ikke’ og 4 % (192 elever)
ved ’i mindre grad’. Den overvejende del af
eleverne oplever således, at de ’passer ind’,
men 6,4 % oplever ikke at passe ind. På udsagnet ’er du glad for din grundforløbsklasse’ (N=4752), svarer 76,6 % (3642 elever),
at de ’i høj grad’ er glade for deres grundforløbsklasse, mens 2,7 % (130 elever) er det
i mindre grad, og 0,8 % (37 elever) slet ikke
er det.
Elevernes forventninger til ungdomsuddannelsen
Vi formoder, at elevers forventning til, hvad
de får ud af deres ungdomsuddannelse, kan
betyde noget for deres overgangserfaringer.
At have eksplicitte og positive forventninger
til et socialt, fagligt eller dannelsesmæssigt
udbytte kan formentlig både på godt og på
ondt påvirke de erfaringer, man gør sig i de
første måneder. De positive forventninger
kan blive bekræftet, men kan selvfølgelig
også blive skuffet. Man kan også forestille sig, at positive forventninger vil påvirke
den måde, som udfordringer håndteres på.
I spørgeskemaet stilles eleverne spørgsmålet: Hvad forventer du især at få ud af din
gymnasiale uddannelse? Sæt kryds ved de
3 udsagn, du finder mest vigtige. Eleverne
tilbydes følgende svarmuligheder. Nedenfor
angives svarmulighederne og procentsatser
samt antal elever, der har valgt denne mulighed, og altså har prioriteret denne forventning som en af de tre mest vigtige forventninger.
• Styrket faglighed (faglige færdigheder
og dyb forståelse af fagenes kernestof)
(65,3 %, 4071 elever)
• Personlig udvikling (modenhed, selvstændighed) (53,8 %, 3354 elever)
• Styrket demokratisk forståelse (forståelse for adfærd, fællesskaber, identitet,
etik og moral) (9,6 %, 600 elever)
• Problemorienteret opgaveløsning (9,3
%, 579 elever)
• Studieforberedende kompetencer til at
læse videre på en videregående uddannelse (fx skriftlige kompetencer) (31,3 %,
1949 elever)
• Kompetencer til at løse udfordringer
(14,6 %, 908 elever)
• Dyb faglig viden inden for en/et studieretning/fagpakke/studieområde, der pe-
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ger tydeligt frem mod videreuddannelsesmuligheder (25,3 %, 1576 elever)
Globale kompetencer (sprog- og kulturforståelse) (9,8 %, 613 elever)
Samarbejdskompetencer (10,7 %, 665
elever)
Almen dannelse (ansvarlighed, medmenneskelighed, tolerance, selvforståelse)
(23,9 %, 1490 elever)
Karrierelæring (hvordan faglig viden kan
anvendes i arbejdssammenhæng, samfundsrelevans, uddannelses- og karriereperspektiver) (12,5 %, 779 elever)
Digitale kompetencer (fx kritisk blik på
medier, søge information, lave digitale
produktioner) (3,9 %, 244 elever)
Kulturel indsigt (forståelse for adfærd, forskellighed, fællesskaber, identitet) (7,1,
441 elever)
Parathed til at starte egen virksomhed
(7,7 %, 483 elever)
Jeg ved det ikke (3,9 %, 246 elever)

De absolutte topscorere er ’Styrket faglighed,
og ’Personlig udvikling’ (65,3 % af eleverne
har valgt styrket faglighed og 53,8% forventer
personlig udvikling). Der er et spring ned til
de tre kategorier som træder frem som næste
prioriteringsfelt: ’Studieforberedende kompetencer til at læse videre på en videregående
uddannelse’, som prioriteres af 31,3 % procent, Dyb faglig viden inden for en/et studieretning/fagpakke/studieområde, der peger
tydeligt frem mod videreuddannelsesmuligheder (25,3 %) og Almen dannelse (ansvarlighed, medmenneskelighed, tolerance, selvforståelse) (23,9 %).
Der tegner sig her et billede af ansvarlige
og fagligt interesserede unge, der også prioriterer personlig udvikling som del af deres
uddannelse (jf. artikel 3, ”Ansvar og ansvarlighed”, i dette nummer af Gympæd2.0).
Studieforberedelse og faglighed der peger
på videreuddannelse, har også høj prioritet.
Gymnasieprojektet synes både at handle om
det samtidige i relation til faglig og personlig
udvikling og almendannelse, men også med
en kraftig markering af det længere tidsperspektiv, nemlig videregående uddannelse.
Elevernes forventninger ser ud til at stemme
overens med ungdomsuddannelsens overordnede formål om studieforberedelse og almendannelse, hvilket det bliver interessant at
følge med i.
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Sammenfattende
Et overordnet blik på baselineundersøgelsens
frekvenser tyder på, at eleverne generelt forholder sig positivt til overgangen mellem skoleformerne. De føler sig godt forberedte fra folkeskolen, og de er glade for at gå i gymnasiet.
De oplever både glæde ved at komme i skole
og tilfredshed med klasserne i grundforløbet.
Størst usikkerhed finder vi ved spørgsmålet
om lærernes omsorg for deres trivsel, men vi
ser også under de øvrige spørgsmål, at der
er elever, der angiver at de ikke er glade for
at gå i gymnasiet, og som er mindre tilfredse
med de faglige og sociale forhold. Det er dog
generelt et beskedent antal. Det dominerende billede er, at eleverne har oplevet overgan-

gen som positiv, og at de fortsat tre måneder
inde i 1.g har forventninger om både at lære
noget, at udvikle sig personligt, at kvalificere
sig til videreuddannelse og at blive alment
dannede gennem gymnasieforløbet.
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