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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 resul-
tater 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, læ-
rernes 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 reform-
bestemmelser. Således reflekterer projektet sammenhængen imellem eksisterende forsk-
ningsbaseret 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 besty-
relser 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 delta-
gendes 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/re-
form+2017
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udspiller sig i et krydsfelt mellem elevpraktik-
ker og -kulturer, lærerpraktikker og -kulturer 
samt skolepraktikker og -kulturer. Der er altså 
flere aktører og processer (fx lærernes un-
dervisnings- og samarbejdspraksis, eleverne 
læringsstrategier, ledernes ledelses- og sty-
ringspraksis og samarbejde med bestyrelser-
ne), som er med til at skabe, vedligeholde og 
udvikle undervisningskulturen.  Man kan sige, 
at forskningsprojektet er forankret i en imple-
menteringsteoretisk forståelse, der har mange 
ligheder med konklusionerne i de store ame-
rikanske 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 opta-
gede af, hvorvidt reformens intenderede mål 
opfyldes. Vi er derimod optagede af, hvordan 
ledere, lærere og elever – støttet af deres be-
styrelser – reformulerer og fortolker de indsat-
ser og ændringer, der lægges op til i reformen. 
Det skaber et teoretisk fokus på at undersøge 
de processer, der reelt forekommer i forbin-
delse 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 udfolde-
de 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 le-
dere 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 uddannel-
ser – forandringer og forskelle” er en 
sammenlignende analyse af de fire uddan-
nelsesprogrammer. Analysen præsenterer 
ligheder og forskelle imellem de fire gymna-
siale uddannelsesprogrammer. Der er fokus 
på at beskrive uddannelsesprogrammerne 
ud fra 1) historiske intentioner med de for-
skellige uddannelser, 2) sammenlignende 
analyse af kulturtræk i uddannelserne. En 
teoretisk analyse bruges som analyselinse 
for de empiriske data fra baselineundersø-
gelsen med henblik på at give et nutidigt og 
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opdateret øjebliksbillede af forskelle og lig-
heder mellem uddannelserne.

Artiklen ”Forskydning af ansvar og for-
ventninger i de gymnasiale uddannelser” 
baserer sig på en læsning af udviklingen 
igennem de seneste 13 års reformer af gym-
nasierne, og her konstateres det, at reform-
processerne har øget gymnasiernes fokus 
på deres udadvendte strategiske kapacitet 
(Raae, 2008), hvilket har ført til forskydnin-
ger i balancen mellem ”institutionernes in-
dre styringsprocesser (fag og dannelse)” og 
”skolens funktion som (politisk) element i det 
omgivende samfund” (Raae, 2011).  Denne 
forskydning af ansvar og forventninger ana-
lyserer vi set fra eleverne, lærerne og leder-
nes perspektiv, og vi giver et bud på, hvad 
status er.

I gymnasiereformen er digitalisering et sær-
ligt indsatsområde. Udvikling af elevers di-
gitale kompetencer er ét ud af fire særligt 
fremhævede kompetenceområder i aftale-
teksten, og der skal i undervisningen anven-
des nye digitale arbejdsformer. Artikel 4, ”Di-
gitalisering 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 digita-
lisering 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 læ-
rere 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 under-
søgelse om fagligt samspil.

Artikel 6, ”Kapacitetsopbygning og -for-
valtning” handler om, hvordan kapaci-
tetsopbygning og -forvaltning praktiseres på 
skolerne, hvordan lærere og ledere forholder 
sig til og oplever arbejdet hermed, og hvor-
dan reformkravene om kvalitetsudvikling og 
kompetenceløft mødes. Artiklen viser, at det 
er svært at konkludere noget entydigt om 
disse emner på baggrund af projektets før-
ste undersøgelser, men den udpeger nogle 

opmærksomhedspunkter i gymnasiernes ar-
bejde. 

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

Artikel 8 handler om ”Evaluering i overgan-
gen mellem folkeskole og gymnasium”. I 
den fokuserer vi på, hvilke oplevelser og erfa-
ringer 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 evaluerings-
praktikker har betydning for elevernes tilgang 
til formative og summative evalueringsaktivi-
teter 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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af Anke Piekut, Peter Hobel og Ellen Krogh 
  

Skriftlighed i overgangen 
mellem grundskole og 
gymnasial uddannelse   

I det følgende præsenterer vi, hvilket syn ele-
ver og lærere har på skriftlighed, dog med en 
vis privilegering af elevsvarene. Spørgeske-
maundersøgelsen er gennemført efter grund-
forløbet i efteråret 2017, og spørgsmålene in-
den for skriftlighed har fokus på overgangen 
fra folkeskole til gymnasiet og på elevernes 
oplevelse af det skriftlige arbejde de første 
måneder på ungdomsuddannelsen. Vi foku-
serer på tre temaer: 

• Hvad forstår elever og lærere ved skrift-
lighed? 

• Hvordan karakteriserer elever sig selv 
som skrivere? 

• Hvordan hænger det sammen med lærer-
nes opfattelse af skriftlighed og det skriftli-
ge arbejdes faglige funktion?

De foreløbige og korte svar er, at elever for-
binder skriftlige afleveringer og noteskriv-
ning 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 ek-
sempel på skriftlighed. En udfoldelse af dis-
se 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 skriftlig-
hed på ungdomsuddannelserne. Eleverne 
må sætte flere krydser i spørgeskemaets 
syv svarmuligheder, der vises i tilfældig or-
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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 simpelt-
hen er den institutionelt etablerede form for 
skriftligt arbejde. De er forbundet med ’elev-
tid’ og fraværsregistrering, hvormed det un-
derstreges, 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 gym-
nasiet. Det kan underbygges af to variabler 
i spørgeskemaundersøgelsen, idet 58,1% 
(3635) af eleverne svarer, at ’der er meget 
mere skriftligt arbejde i gymnasieuddannel-
sen end i grundskolen’, og 66,3% (4133) 
svarer, at ’vi skal aflevere opgaver i flere fag 
end i grundskolen’. Næst efter ’afleverings-
opgaver’, 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 noteskriv-
ning, når de starter i gymnasiet. 21,0% af 
eleverne svarer, at deres måde at tage noter 
på efter opstarten på deres gymnasiale ud-
dannelse 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 omfan-
get, kan vi ikke sige noget om ud fra spørge-
skemaundersøgelsen. Kun 5,8% svarer, at 
de først er begyndt at tage noter efter starten 
på en ungdomsuddannelse, hvilket må be-
tyde, 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 prio-
riterede praksis, som elever forbinder med 
skriftlighed, er ’at lave små skriveøvelser for 
at komme ind i stoffet’, som 46,2% (2882 ele-
ver) 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 skriveøvel-
ser’ hovedsageligt dækker over kundskabs-
lagring af faglig viden, eller også indbefatter 
at ’udtrykke sig kreativt’ (hvilket 19,2%, 1197 
elever, forbinder med skrivning) eller med 

undersøgende og kundskabsudviklende ak-
tiviteter, må undersøges nærmere i de kom-
mende år.

Den skriftlighed, der står stærkest i elevernes 
bevidsthed, er således opgaver, der bedøm-
mes 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 kom-
me ind i stoffet’ forbindes af 46,2% af eleverne 
med skriftlighed. Det kan være et signal om, 
at mange års skrivedidaktisk fokus på skriv-
ning for at lære som en vigtig del af skriveun-
dervisningen 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 undersø-
gelser.  
 
Hvordan ser lærerne på skriftlighed?
Ser man på lærernes svar på spørgsmålet 
om, hvad de forbinder med elevernes skrift-
lighed, er topscorerne ”skriftlighed som en 
måde elever lærer sig fagsprog på” og ”skrift-
lighed 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) sæt-
ter kryds her. Elevernes udvikling af fagsprog, 
dokumentation og faglig deltagelse igennem 
’afleveringsopgaver’ står således stærkt i læ-
rernes 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 vi-
ser, 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 udfol-
des 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 ud-
sagn, de mener passer på dem selv. Elever-
ne 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 de-
finerer sig som skrivere i forhold til denne 
funktion. Næsthøjest er antallet af elever, der 
definerer sig som skrivere i forhold til at ud-
vikle 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 ud-
vikling. 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 fag-
lig viden skriftligt. Det må naturligvis under-
søges 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 mo-
deller, eller andet’. Det er ikke helt entydigt, 
om skrivning fravælges som sådan, eller om 
eleverne nærmere svarer på, at de foretræk-
ker andre aktiviteter end skrivning. 14,1% 
(881 elever) svarer, at de skriver så lidt som 
muligt, hvilket måske kan dække over mang-
lende lyst, kompetencer eller blot en stra-
tegisk 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 over-
gangen fra folkeskolen
Vi spørger lærerne, hvad de opfatter som den 
største udfordring for eleverne i overgangen 
mellem grundskole og gymnasial uddannel-
se. I spørgeskemaet må lærerne maksimalt 
sætte fem krydser ved 10 svarmuligheder, og 
her har udfordringen ’arbejdsbyrden og ele-
vernes evne til at tilrettelægge deres arbej-
de’ 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 elever-
nes arbejdsbyrde (jf. deres prioritering af be-
tydningen af ’afleveringsopgaver’) og indgår 

antagelig med stor vægt i lærernes vurdering 
af, hvad der er elevernes største udfordring. 
Næst efter ’arbejdsbyrden’ er det ’det fagli-
ge niveau i den gymnasiale uddannelse’, 
der anses for at være den største udfordring 
(47,2% af lærerne, 414 lærere). På tredje-
pladsen 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 over-
gangsudfordringer ligger det skriftlige rime-
ligt højt. Det stemmer godt overens med 
anden forskning på området (Ebbensgaard, 
Jacobsen & Ulriksen, 2014; Krogh, Christen-
sen & Jakobsen, 2015). Det er interessant 
at se lærernes vurdering i lyset af elever-
nes svar på det skriftlige jf. ovenfor: 58,1% 
af eleverne sætter kryds ved, at de oplever 
’meget mere skriftligt arbejde i gymnasieud-
dannelsen end i grundskolen’, og 66,3% op-
lever, at de skal aflevere flere opgaver i flere 
fag end i grundskolen, hvilket modsvarer læ-
rernes 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 udfor-
dringer og faglige krav ikke blot med sinds-
ro, 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 ele-
verne primært forbinder skriftlighed med 
skriftlige afleveringer, men også med mere 
uformelle og måske selvregulerede skrive-
praktikker 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 for-
skellige 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 ar-
bejde for at være en af de største udfordrin-
ger for eleverne. Heroverfor står elevsigna-
ler, 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 gymnasieuddannel-
sen 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 ba-
lancer. 
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