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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 Ellen Krogh og Anke Piekut 
  

Overgangserfaringer – vejen fra 
grundskolen til gymnasiet   

I denne artikel undersøger vi de elevbesva-
relser i baselineundersøgelsen, der kan give 
os et indtryk af, hvordan eleverne har oplevet 
overgangen fra folkeskole til gymnasiet og 
de første måneder på deres ungdomsuddan-
nelse. I den kvantitative undersøgelse er der 
ingen direkte spørgsmål om elevernes erfa-
ringer 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 folke-
skolen 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 ople-
ver de første måneder af ungdomsuddannel-
sen. En række faktorer synes at være vigtige 
i den forbindelse:  I hvor høj grad bryder ele-
verne 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 ven-
skaber, 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 forbe-
redt til gymnasiet?
På spørgsmålet, om ’grundskolen har forbe-
redt mig godt til min gymnasiale uddannel-
se’ (N=5986) svarer 43,7 % (2616 elever), 
at de er overvejende enige i udsagnet, og 
17,5 % (1046 elever), at de er meget eni-
ge.  25,2 % (1508 elever) svarer, at de hver-
ken er enige eller uenige. 4,8 % (290 ele-
ver) 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 grup-
pe, 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 dybe-
re 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 uddan-
nelse. Her taler vi formentlig hovedsageligt 
om hf-elever. Mht. antal er dette en beskeden 
gruppe (N =162), men billedet af svarprocen-
terne minder om svarene hos de elever, der 
er gået i gymnasiet direkte fra 9. eller 10. klas-
se. 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 ele-
ver) 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 relatio-
nelle aspekter 
Et flertal følger sig således fagligt velforberedt 
til gymnasiet. Det er også et ret entydigt møn-
ster, at der er stor tilfredshed med det nye 
undervisningsmiljø, som tilbydes i de gym-
nasiale uddannelser. 71,6 % af de adspurgte 
elever erklærer sig tilfredse eller meget tilfred-
se med aspekter som vejledningsfunktioner 
(N=5831), 81,4% (N=6154) er tilfredse eller 
meget tilfredse med det digitale undervis-
ningsmiljø, studiefaciliteter i bred forstand er 
78,2% (N=6153) tilfredse eller meget tilfred-
se med, og det fysiske undervisningsmiljø er 
83,7% (N=6158) af alle eleverne tilfredse el-
ler meget tilfredse med. Det samme mønster 
gælder også, når vi spørger til det psykiske 
undervisningsmiljø, hvor underteksten angi-
ver, at det vedrører fx din trivsel, adgang til 
fællesskaber, stemning, relationer til lærere 
og klassekammerater, muligheder for medbe-
stemmelse. Her erklærer 29,6 % sig meget til-
fredse og 53,8 % tilfredse, mens en begræn-
set 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 relatio-
nelle har væsentlig indflydelse på overgangs-
erfaringer, griber vi fat i en række spørgsmål, 
der retter sig mod elevernes oplevelse af re-
lationen 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 sko-
le, og 0,5 % (31 elever) at de slet ikke kan lide 
at komme på deres skole. En lignende svar-
fordeling findes på spørgsmålet: ’Er det vig-
tigt for dig at der er fælles arrangementer på 
din skole? (fx fælles fester, fællessamlinger, 
fredagscafé, fredagsbar, mærkedage, klubar-
rangementer, musicals og lignende). Her sva-
rer 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 tilknyt-
ning til uddannelsen må undersøges nærme-
re i de kommende år. 

Spørgeskemaets spørgsmål om sociale fæl-
lesskaber i form af venner retter sig mod 
antallet af venner, men ikke til kvaliteten el-
ler vigtigheden af venner. Alligevel er besva-
relserne 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 det-
te 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 ven-
ner, 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 væsentli-
ge faktorer i venskabsrelationer, og man kan 
måske betvivle, at 30+ venner er ’nære ven-
ner’; der er måske snarere tale om brede og 
omfangsrige sociale relationer. Uanset hvad 
de adspurgte elever lægger i venskabsrela-
tioner, må vi antage, at et omfattende ven-
skabsnetværk har betydning for oplevelsen af 
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tilhørsforhold til den gymnasiale uddannelse. 
Et interessant tal er, at 8 % (493 elever) sva-
rer ’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 be-
tydningen og kvaliteten af venskaber i relation 
til overgangsproblematikker - og stort set alle 
andre aspekter af gymnasielivet også. Besva-
relserne indikerer, at elevernes venskabsre-
lationer er relativt omfattende. Vi kan danne 
os hypoteser, men ikke på grundlag af spør-
geskemaet sige noget om hvorvidt antallet af 
venner hænger sammen med større trivsel, 
tilknytning i overgangsfasen eller fastholdelse 
i uddannelsen. Det er parametre, der kan un-
dersøges yderligere i de kommende år. 

Relation til lærerne
Også forholdet til lærerne er væsentligt for 
elevernes oplevelser af overgang og modta-
gelse 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 &Trond-
man 2017). Relationsarbejde forekommer 
vigtigt i hele uddannelsesforløbet, men sær-
ligt vigtigt og interessant i overgangen mellem 
grundskole og ungdomsuddannelse. I spør-
geskemaet bliver eleverne bedt om at sætte 
kryds i forhold til, hvor enige eller uenige de er 
i fire udsagn, der fortrinsvis drejer sig om rela-
tionen til læreren. Et af udsagnene lyder: Læ-
rerne på min skole er opmærksomme på, om 
jeg trives (N=5247). 12,9 % (678 elever) an-
giver, 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) el-
ler uenige i udsagnet. Tallene kan tyde på, at 
denne form for omsorgspræget opmærksom-
hed fra lærere enten savnes af mange elever, 

eller i hvert fald ikke opleves i stor udstræk-
ning. Vi ser et tilsvarende svarmønster for 
udsagnet: Jeg har en god kontakt med en 
eller flere af mine lærere (N=5429). Elevs-
varene 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 ople-
velsen af trivsel; flest oplever, at der er god 
kontakt til en eller flere lærere, men en rela-
tiv 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 ander-
ledes, når eleverne skal forholde sig til føl-
gende udsagn: Lærerne på min skole er op-
mærksomme på, hvad jeg lærer fagligt set 
og Jeg ved for det meste, hvad der forventes 
af mig fagligt set i min gymnasiale uddan-
nelse. Her finder vi en mere markant tilslut-
ning 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. Rela-
tionen til lærerne er i gymnasiet tydeligere 
fagligt relateret for eleverne, end den er so-
cialt 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 for-
følge dette tema fremover. 

Elevernes første møde med fagligheden og 
de ’nye klasser’ på ungdomsuddannelsen 
er grundforløbet. Grundforløbet strukture-
rer og formaliserer overgangsoplevelsen 
for eleverne og må formodes at have betyd-
ning for deres indkulturering og oplevelsen 
af de første måneder på uddannelsen. Ad-
spurgt, om eleverne er ’glade for grundfor-
løbsklassen’ under spørgsmålet ’det følgen-
de 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) kryd-
ser af ved ’i høj grad’, og 17,1 % (813 ele-



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 ud-
sagnet ’er du glad for din grundforløbsklas-
se’ (N=4752), svarer 76,6 % (3642 elever), 
at de ’i høj grad’ er glade for deres grundfor-
løbsklasse, mens 2,7 % (130 elever) er det 
i mindre grad, og 0,8 % (37 elever) slet ikke 
er det.

Elevernes forventninger til ungdomsud-
dannelsen 
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 forestil-
le sig, at positive forventninger vil påvirke 
den måde, som udfordringer håndteres på. 
I spørgeskemaet stilles eleverne spørgsmå-
let: 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 mulig-
hed, og altså har prioriteret denne forvent-
ning som en af de tre mest vigtige forvent-
ninger. 
• Styrket faglighed (faglige færdigheder 

og dyb forståelse af fagenes kernestof) 
(65,3 %, 4071 elever)

• Personlig udvikling (modenhed, selv-
stændighed) (53,8 %, 3354 elever)

• Styrket demokratisk forståelse (forstå-
else 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 uddan-
nelse (fx skriftlige kompetencer) (31,3 %, 
1949 elever)

• Kompetencer til at løse udfordringer 
(14,6 %, 908 elever)

• Dyb faglig viden inden for en/et studie-
retning/fagpakke/studieområde, der pe-

ger tydeligt frem mod videreuddannelses-
muligheder (25,3 %, 1576 elever)

• Globale kompetencer (sprog- og kulturfor-
ståelse) (9,8 %, 613 elever)

• Samarbejdskompetencer (10,7 %, 665 
elever)

• Almen dannelse (ansvarlighed, medmen-
neskelighed, tolerance, selvforståelse) 
(23,9 %, 1490 elever)

• Karrierelæring (hvordan faglig viden kan 
anvendes i arbejdssammenhæng, sam-
fundsrelevans, uddannelses- og karriere-
perspektiver) (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, for-
skellighed, 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 kompe-
tencer til at læse videre på en videregående 
uddannelse’, som prioriteres af 31,3 % pro-
cent, Dyb faglig viden inden for en/et studie-
retning/fagpakke/studieområde, der peger 
tydeligt frem mod videreuddannelsesmulig-
heder (25,3 %) og Almen dannelse (ansvar-
lighed, medmenneskelighed, tolerance, selv-
forståelse) (23,9 %).

Der tegner sig her et billede af ansvarlige 
og fagligt interesserede unge, der også pri-
oriterer personlig udvikling som del af deres 
uddannelse (jf. artikel 3, ”Ansvar og ansvar-
lighed”, 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 tidsper-
spektiv, nemlig videregående uddannelse. 
Elevernes forventninger ser ud til at stemme 
overens med ungdomsuddannelsens over-
ordnede formål om studieforberedelse og al-
mendannelse, hvilket det bliver interessant at 
følge med i. 
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Sammenfattende
Et overordnet blik på baselineundersøgelsens 
frekvenser tyder på, at eleverne generelt for-
holder sig positivt til overgangen mellem sko-
leformerne. De føler sig godt forberedte fra fol-
keskolen, 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 domineren-
de 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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