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nytte sig af. Det er både et forventeligt og 
ønskværdigt mål og krav, at der opstår en 
kaskadeeffekt med udgangspunkt i gode ek-
sempler fra en ny (og god) praksis. Men en ny 
praksis opstår ikke nødvendigvis, fordi man 
gentager de aktiviteter, som andre har gen-
nemført med et godt resultat. Chanceulighed 
– nej tak er et projekt om en kulturel foran-
dring. Det er med andre ord en grundlæg-
gende pædagogisk praksis, der skal rokkes 
ved. Det sker selvfølgelig gennem udvikling 
af nye aktiviteter og eksperimenter, men det 
alene udgør ikke i sig selv en udvikling af en 
pædagogisk praksis. Ændringen af de grund-
læggende værdier kan ikke nødvendigvis læ-
ses ud af didaktiske aktivitetsbeskrivelser. Ud 
fra dette synspunkt har vi samlet seks tekster 
som forhåbentlig tilsammen kan give et ind-
tryk af resultaterne af udviklingsarbejdet og 
inspirere andre til at tage fat på et lignende 
udviklingsarbejde som vores. Udvikling af et 
mere chancelige uddannelsessystem er fort-

Projektet er finansieret af Region Midt og Hor-
sens Kommune, og projektdeltagere har været 
lærere fra Bankagerskolen (folkeskole), Hor-
sens Gymnasium samt HTX og grundforløbet 
på tømreruddannelsen på Learnmark Horsens. 

På hver af de deltagende gymnasiale uddan-
nelser og i folkeskolen har der været udpeget 
en projektklasse, for en treårig periode. På 
eud-uddannelsen har flere grundforløbshold 
deltaget i forsøget. Det er vanskeligt at eva-
luere, hvorvidt elevernes chanceulighed er 
reduceret som et resultat af forsøget. Det vil 
først vise sig på længere sigt. Men vi er glade 
for og stolte over at kunne konstatere, at ele-
ver, der har gået i de udvalgte projektklasser 
igennem en treårig periode, generelt har kla-
ret sig bedre ved de afsluttende prøver, end 
elever i klasser, der ikke har indgået i forsøget.

Et udviklingsprojekt skal selvfølgelig resulte-
re i en række resultater, som andre kan be-

Forord

Denne publikation indeholder beskrivelser af, hvorledes 
lærere i grundskolen og i ungdomsuddannelserne kan 
udvikle skole- og undervisningsmiljøet, således at flere 
børn og unge lykkes bedre med deres uddannelse. 
Materialet har baggrund i projektet Chanceulighed – nej 
tak, der er et pædagogisk udviklingsprojekt, som er 
gennemført i Horsens Kommune i en fireårig periode 
fra 2010 til 2014. 
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En del forskning bekræfter, at der er en sam-
menhæng mellem børn og unges sociokultu-
relle vilkår og deres uddannelsesmuligheder 
(Hansen 1995, Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd 2012, Ploug 2005). Sociokulturelle barri-
erer skabes gennem en socialisationspro-
ces. Det er muligt at ændre disse, men det 
må ske gennem en kulturel forandringsproces, 
der omfatter familierne, folkeskolen og ung-
domsuddannelser. 

Når børn og unges forskellige sociale forud-
sætninger har væsentlig betydning for deres 
succes i uddannelsessystemet, skyldes det, 
at uddannelserne (fx institutionskulturer og 
pædagogiske metoder) passer bedre til nog-
le børn og unges forudsætninger(normer, ad-
færd, sproglige koder) end til andre børn og 
unges. Hvis dette skal overvindes, kræver det 
mere end oplysning og vejledning. Selve den 
pædagogiske praksis må ændres. 

Initiativet til projektet opstod i forlængelse 
af Horsens Kommunes samarbejde med de 
lokale uddannelsesinstitutioner med hen-
blik på at indfri den politiske forventning om, 
at 95 % af en ungdomsårgang skal have en 
ungdomsuddannelse. I 2010, hvor projek-
tet blev beskrevet, fik 20 % af kommunens 
unge ikke en kompetencegivende uddannel-
se. Udgangspunktet for projektet har på den-
ne baggrund været en vision om, at børn og 
unge i Horsens Kommune skal have en op-
levelse af og udvikle en holdning til, at ud-
dannelse er væsentlig med henblik på at få 
et godt liv. Visionen blev formuleret i forlæn-
gelse af ”Hvidbog, Horsens som en attraktiv 
uddannelsesby” (Horsens Kommune 2009), 
hvoraf det fremgår, at øget uddannelse kan 
bidrage til, at såvel unge som voksne har de 
bedste forudsætninger og muligheder for at 
forsørge sig selv og deres familier og bidrage 
til en fortsat velfærdsudvikling. 

Indledning

Formålet med projektet Chanceulighed – nej tak har 
primært været at skaffe viden om og erfaringer med, 
hvorledes en kulturel forandringsproces, der kan minimere 
sorteringsmekanismerne i uddannelsessystemet, kan 
udvikles, gennemføres og organiseres. 
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og normer, som en undervisningspraksis i en 
moderne skole udspringer af. Men de grund-
læggende værdier i en pædagogisk praksis 
er nødvendigvis ikke umiddelbart til ’at få øje 
på’. Det kræver en undersøgelse og analyse. 
I 2013 involverede projektdeltagerne sig der-
for i en aktivitet inspireret af aktionsforskning 
med henblik på at gøre det til et fælles anlig-
gende for alle projektdeltagerne at undersø-
ge, hvorledes chanceuligheden reproduceres 
i undervisningsmiljøet. Metoden blev valgt, 
fordi aktionsforskning giver mulighed for, at 
projektdeltagerne i fællesskab udvikler viden 
om det felt, de gerne vil forandre.

Udviklingsarbejdet har bygget på teoretisk 
og metodisk inspiration fra et bredt udsnit af 
pædagogisk og didaktisk litteratur og har ud-
viklet sig i en dynamisk sammenhæng med 
den viden og de erfaringer, som udviklingsar-
bejdet og aktionsforskningsprojektet løben-
de har resulteret i. 

De teoretiske og metodiske inspirationskilder 
fremgår af litteraturlisten. Nogle har betydet 
mere for udviklingsaktiviteterne end andre. 
Hvilke, der især har haft en betydning ved at 
give udviklingsarbejdet en særlig retning, er 
beskrevet i et afsnit, som vi har kaldt Et pæda-
gogisk didaktisk grundlag for udviklingen af den 
chancelige skole. 

Den næste tekst indeholder en beskrivelse af 
vores vision. En vision er et idealbillede, som 
man kan sigte på at opnå. Vores vision er am-
bitiøs. Vi har ikke alle svarene på, hvordan vi-
sionen kan realiseres, men vi håber, at visio-
nen kan være en inspiration for andre i både 
grund- og ungdomsuddannelserne. Visionen 
blev udviklet i 2012 på baggrund af, at pro-
jektdeltagerne, på tværs af de skoleformer de 

Projektgruppen har taget udgangspunkt i 
en antagelse om, at uddannelsessystemet og 
dermed den enkelte institutions undervisnings- 
og skolemiljø bidrager til den samfundsskabte 
chanceulighed og projektets mål er at udvik-
le uddannelsesinstitutionernes pædagogiske 
og institutionelle kulturer, så de bedre imøde-
kommer alle børn og unge og dermed giver 
alle børn og unge muligheder for at udvikle 
deres normer, forventninger og ønsker i en 
mere uddannelsesorienteret retning. Projek-
tet har desuden indeholdt et mål om at øge 
samarbejdet med forældrene med henblik på 
at øge børn og unges motivation for uddan-
nelse. Et følgeforskningsprojekt under ledel-
se af professor Marianne Horsdal (SDU) har 
bidraget med viden om, hvorledes forældres 
tilværelsestolkninger kan have betydning for 
elevers uddannelsesorientering.

Det primære fokus i udviklingsprojektet 
har været at udvikle en skole- og undervis-
ningskultur, der kan bidrage til at minimere 
chanceuligheden, men vi har også arbejdet 
med mere generelle motivationsproblemer 
hos børn og unge i uddannelsessystemet. 
Vores pædagogiske og didaktiske tiltag skal 
derfor ikke opfattes som snævert kompense-
rende for udvalgte elever, men ses som akti-
viteter, som alle elever kan profitere af. 

Udviklingsarbejdet er foregået både på de 
enkelte deltagende skoleinstitutioner og i 
fællesskab mellem institutionerne. Udgangs-
punktet har været en forundring og refleksion 
over, hvad der skaber uligheden, og hvordan 
det foregår, samt overvejelser og refleksi-
on over den mangel på motivation, der kan 
opleves blandt børn og unge. Udviklingsak-
tiviteterne har naturligvis haft afsæt i lærer-
nes erfaringer og dermed også i de værdier 
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Et mere chancelige uddannelsessystem er 
en samfundsmæssig opgave, og aktørerne i 
løsningen af denne opgave er ikke kun poli-
tikere, forvaltninger, ledere og lærere. Børn 
og unges familier er også aktører. Resultater-
ne af følgeforskningen viser, at forældrenes 
egne skole- og tilværelsestolkninger kan få 
stor indflydelse på, hvorledes samspillet mel-
lem uddannelserne, eleverne og forældre-
ne forløber. Et tilvirket resume af følgeforsk-
ningsprojektet er gengivet i den femte tekst 
Forældrene.

Udviklingen af et mere chancelige uddannel-
sessystem kan ske på forskellige måder og i 
forhold til eksisterende lærererfaringer, vær-
dier og kulturer. I en sådan forandringsproces 
spiller ledelserne en stor rolle. Vi har derfor 
givet lederne fra projektskolerne ordet i den 
sidste og afsluttende tekst – Ledelsesperspek-
tivet på projektet Chanceulighed – Nej tak. Her 
i perspektiveres erfaringerne fra udviklings-
projektet. 

Teksterne kan læses uafhængigt af hinanden, 
men vi håber, at de seks tekster tilsammen kan 
give et indtryk af, hvordan man kan bære sig 
ad, og hvilke visioner og mål man kan opstille 
på vejen til at løfte en vigtig velfærdsopgave 
– at skabe grundlaget for selvvirksomhed og 
selvforsørgelse. 

repræsenterede, skulle beskrive den chance-
lige skole anno 2015.

Den teoretiske og metodiske inspiration, og 
ikke mindst aktionsforskningsprojektet, har 
bidraget til udviklingen af projektlærernes di-
daktiske kompetencer og har sammen med 
arbejdsformen gjort det muligt for lærerne at 
omsætte deres nye indsigt i en række hand-
linger i deres pædagogiske praksis. Lærerne 
har gennemgået en kompetenceudvikling og 
har i et vist omfang forandret deres læreri-
dentitet. Dette fremgår af række lærerudta-
lelser, som vi har samlet i tredje afsnit Lære-
rerfaringer og nye værdier.

Den fjerde tekst - Eksempler fra en ny pæda-
gogisk praksis - indeholder en række overve-
jelser og aktiviteter udvalgt og beskrevet af 
projektdeltagerne. Hver projektgruppe har 
udvalgt, hvilke der skulle gengives i denne 
sammenhæng. Men ligesom én svale ikke gør 
nogen sommer, så gør gentagelsen af en el-
ler flere af aktiviteterne heller ikke nogen ny 
praksis henimod en mere chancelige skole. 
Men eksemplerne kan enkeltvis eller tilsam-
men ses som en konkretisering af elementer-
ne i vores vision for en mere chancelige skole. 
Hvis et mere chancelige uddannelsessystem 
skal udvikles, skal grundlæggende værdier i 
lærerarbejdet udfordres, og der skal skabes 
en ny pædagogisk praksis. 
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Han spidsformulerer det sådan, at man tidli-
gere skulle lære at blive til noget i skolen, nu 
skal man lære at blive til nogen.

I det moderne uddannelsessystem er man 
interesseret i elevens ’hele person’ og er op-
taget af at udvikle børnenes personlighed. I 
undervisningen ønsker man at formgive og 
forvalte elevernes identitet. Dette viser sig fx 
i den form for fællesskab, den moderne skole 
er rammen om. Skolen og klassen er et fæl-
lesskab præget af nære og familieagtige rela-
tioner (communitas) i modsætning til skole- 
og klassefællesskabet tilbage i 1950´erne og 
tidligere, hvor det var et regelstyret fælles-
skab (structure), hvor ’hele livet’ ikke var i fo-
kus, men kun det, der har at gøre med skolens 
faglige aktiviteter og mål. Kun en del af bar-
nets person, nemlig ’eleven’, havde relevans 

Grundlaget for at arbejde med disse spørgs-
mål har vi primært hentet hos de teoretikere, 
der henvises til i dette afsnit.

At lære at blive til noget

Den svenske kulturforsker Jonas Frykman 
(Frykman 1998) har på baggrund af en em-
pirisk og teoretisk analyse af den moderne 
svenske skole vist, at der er en dalende mu-
lighed for, at skolen fremmer den sociale op-
stigning. Frykman stiller spørgsmålet: hvorfor 
forældrenes kulturelle kapital synes at få stør-
re og større betydning for børnenes udbytte 
af uddannelsessystemet? Dette, viser Fryk-
man, hænger sammen med den ændrede 
funktion, skolerne har fået siden 1990´erne. 

Et pædagogisk 
didaktisk grundlag for 
den chancelige skole?
Hvorfor medvirker den moderne skole til chanceulighed? 
Hvad er det for en kultur, eller med andre ord, hvad er  
det for nogle værdier og normer, som vi skal forandre  
i den moderne skole, hvis vi skal skabe en mere  
chancelige skole? 
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2007), som et udgangspunkt for udviklingen 
af den moderne skole.

I vores udviklingsarbejde har vi vægtet at udvik-
le det særegne ved skolen som et fællesskab, og 
vi har søgt at kombinere en vægtning af både 
den faglige arena (at blive til noget) og en vision 
om, at en større sammenhængskraft i skolen kan 
være et tilskud til elevernes dannelsesproces (at 
blive til nogen).

Synlig pædagogik

Hvor Frykman er optaget af de ændringer, 
der er foregået fra det, vi kan kalde den tra-
ditionelle skole og til den moderne, var den 
nu afdøde engelske uddannelsessociolog 
Bersil Bernstein optaget af de sociolingvisti-
ske årsager til chanceuligheden og uddannel-
sessystemets selektion af eleverne. Som den 
franske sociolog P. Bourdieu tager Bernstein 
(Bernstein 2004) udgangspunkt i forskellen 
mellem uddannelsessystemets sprog, der har 
skriftsproget som overordnet norm, og det 
’folkelige’ sprog, der tales uden for skolen. 
Nogle socialgruppers sprog ligger nærmere 
uddannelsessystemets sprog end andre so-
cialgruppers, og dette er helt afgørende for 
chanceuligheden.

Bernstein skelnede mellem to typer af sprog, 
to forskellige sprogkoder. Det restringerede 
sprog, der er karakteriseret af få leksikalske 
og syntaktiske nuancer, og som bruges af-
hængigt af konteksten, og den elaborerede 
sprogkode, som er nuanceret og bruges uaf-
hængigt af konteksten. I skolen er den elabo-
rerede sprogkode normen. De børn, der ikke 
fra deres opdragelse og socialisering har til-
egnet den elaboredede sprogkode, rammes 
af chanceuligheden. Bernsteins pointe er, at 
den elaborerede sprogkode tilegnes i middel-
klassefamilier, hvor opdragelsen er orienteret 
mod barnets individualitet, og den restrin-

i skolen. Skolens var en ritualiseret arena, og 
at være elev betød, at skolebarnet skulle lære 
sig de regler – spilleregler – som var gælden-
de i skolen. Frykman taler om skolen som et 
sprogspil (et begreb, han har fra den tyske/
engelske filosof Wittgenstein), som udgjorde 
en verden for sig selv, og hvor det var tyde-
ligt, at det var den faglige formidling, der var 
i centrum. Skolen var en arena, hvor der var 
regler for, hvordan læreren stod over for klas-
sekollektivet, og det var de regler, der var af-
gørende for lærerens forhold til den enkelte 
elev. 

Frykmans analyse viser, at samspillet mellem 
lærer og elev i den moderne skole er dyadisk. 
Dette kommer bl.a. til udtryk gennem elev-
modstanden. Tidligere lavede klasserne balla-
de, ydede kollektiv modstand fx gennem pra-
ctical jokes. I dag ’forstyrrer’ den enkelte elev 
undervisningen på en tilfældig distræt måde, 
der ikke er kollektivt organiseret af elevgrup-
pen.

Alt i alt udgjorde skolen i godt den første 
halvdel af det forrige århundrede en ’anden’ 
verden, som børn og unge skulle træde ind 
i ved at bryde med det, de kom fra. En kræ-
vende mulighed og et til tider brutalt brud, 
der også skærpede elevernes blik på det, 
man fik ud af skolen, nemlig muligheden for 
social opstigning, når skoletiden var overstå-
et. Skolen pegede mod fremtiden – en lysen-
de fremtid, som J. Frykmans bog hedder. Den 
postmoderne skole, hvor eleverne skal lære 
’at være’ peger på sig selv og på skolens – og 
elevens – her-og-nu.

Frykman argumenterer på ingen måde for at 
vende tilbage til en tidligere tids skole, men 
for at skolen skal tydeliggøre sin egen sær-
egenhed som arena for faglig formidling og 
et regelstyret fællesskab, der understøtter 
tilegnelsen af fagene. Synspunkt om, at sko-
len er et særegent fællesskab, beskrives også 
hos den tyske pædagog Thomas Ziehe (Ziehe 
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i forhold til en eksternt fastsat standard. En-
delig kan kriterierne for, om noget er tilegnet, 
også være enten eksplicitte eller implicitte. Fx 
kan krav til elevprodukter være tydelige eller 
underforståede. 

Bernstein taler om, at der, hvor hierarki, ræk-
kefølge og kriterier er eksplicitte, er pædago-
gikken synlig. Der, hvor alle tre forhold er im-
plicitte, er pædagogikken usynlig.

Når pædagogikken er synlig, er formidlin-
gens logik kendt af både formidler og modta-
ger – lærer og elev. Der, hvor pædagogikken 
er usynlig, er logikken kendt af formidler – læ-
reren. I den usynlige pædagogiske formidling 
skal eleven altså selv finde ud af og gennem-
skue den bagvedliggende logik. 

I vores vision har vi lagt vægt på at fremme en 
synlig pædagogik, således at mål, fremgangs-
måder og evalueringskriterier bliver så synlige 
som muligt for eleverne, herunder udvikling af 
en kommunikationsform, hvor førfagligt sprog 
og koder ikke optræder på en forstyrrende 
måde i lærerens kommunikation med eleverne.

Indvielse i fællesskaber

R.S. Peters’ grundidé om indvielse er be-
skrevet i en artikel fra 1975 (Dale 2004) og 
er naturligvis præget af sin tid. Kernen i Pe-
ters´ artikel er dog ’tidsløs’ og kan stadig 
være en væsentlig inspiration for praktisk 
pædagogik. Peters´ hensigt med sin arti-
kel er at bestemme, hvad uddannelse er i 
sig selv og ikke kun forstået ud fra, hvilken 
funktion uddannelse har samfundsmæs-
sigt: kvalificering, tilpasning, skabe mere 
lighed i samfundet og lignende. Uddannel-
se og uddannelsessystemet har naturligvis 
disse funktioner, men uddannelse kan ikke 
udtømmende forstås gennem sin funktion. 
Uddannelse kan ikke forstås instrumentelt.

gerede sprogkode tilegnes i arbejderklasse-
familier, hvor opdragelsen mere orienterer 
sig efter barnets position i familiens hierarki. 
Bernstein mener dog ikke kun, at uddannel-
sessystemets selektion kan begrundes i de 
forskellige sprogkoder, men også i den grad af 
tydelighed og gennemskuelighed, der karak-
teriserer uddannelser og pædagogikken som 
helhed. Bernstein skelner mellem det, han kal-
der den synlige og usynlige pædagogik. 

Bernstein tager udgangspunkt i nogle prin-
cipielle træk ved uddannelse og opdragelse. 
Bernstein anser al uddannelse for i bund og 
grund at handle om traditionsoverførelse – 
kulturformidling. Dette udgør uddannelsens 
’hvad’. Men uddannelse handler også altid 
om, ’hvordan’ kulturformidlingen foregår. Ud-
dannelsens pædagogisk-formidlende funk-
tion kan udfolde sig som mange forskellige 
praksisser. Bag disse forskellige formidlings-
former er der nødvendigvis en ’logik’, som 
Bernstein skriver.

Al undervisning foregår i en asymmetrisk re-
lation mellem formidler og modtager, og lo-
gikken omhandler: hierarkiet i formidlingen, 
den rækkefølge og det tempo, formidlingen 
foregår i, og endelig kriterierne for, hvornår 
modtageren har tilegnet sig det, der skal til-
egnes. Reglerne for hierarkiet fremgår af til-
taleform, placering i undervisningslokalet 
osv. Hierarkiet kan på den måde komme til 
udtryk gennem eksplicitte tydelige regler, el-
ler hierarkiet kan være implicit, hvor det ikke 
kan ’ses’, som fx i cooperativ learning, hvor 
læreren forholder sig tilbageholdende og kun 
må kontaktes, hvis eleverne har spurgt hinan-
den (alle i en CL-gruppe skal række hånden 
op, hvis læreren skal kontaktes). 

Rækkefølgen og tempoet kan også være eks-
plicit, hvor det tydeligt er angivet, hvornår 
noget skal være lært. Eller implicit, hvor ele-
vens fremskridt ses i forhold til elevens sær-
lige forudsætninger og individualitet og ikke 
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Undervisning styres af et sigte – en fælles op-
mærksomhed – og ikke et mål. Det bliver un-
dervisning ikke ’løs’ af, for de faglige områder 
har deres egne standarder, som undervisnin-
gen og elevernes arbejde underlægger sig.

Uddannelse bliver ikke ensporet af tilknytnin-
gen til faget, for eleverne indvies samtidig i 
flere forskellige faglige traditioner, og der-
med udvides elevernes kognitive horisont. 
Det, der arbejdes med i en uddannelse, skal 
være noget, der fordrer en ønskværdig udvik-
ling hos eleven, og elevernes motivation for 
at deltage er, at de ønsker og har vilje til at 
tilegne sig det ønskværdige. Indvielse forud-
sætter, at eleverne frivilligt indgår i det fælles 
arbejde. 

Peters´ tanker om indvielse er formuleret i 
forhold til almene uddannelser og kan derfor 
gøre sig gældende i både grundskolen og i 
de gymnasiale ungdomsuddannelser. På er-
hvervsuddannelserne er anvendelsessigtet 
naturligvis centralt. Alligevel kan tankerne om 
indvielse overføres på erhvervsuddannelser-
ne, i det mindste den pointe, at uddannelser 
er indvielse i et fællesskab. Lærerne indvier 
eleverne i et fag og dermed i de traditioner 
og faglige standarder for, hvordan man bærer 
sig ad i et fag, hvilket i øvrigt er meget lig det, 
eleverne kan opleve i den praktiske del af en 
erhvervsuddannelse.

Med Peters in mente har vi i vores vision tillagt 
lærerens opgave med at indvie eleverne i fa-
genes traditioner, teori og metoder væsentlig 
betydning. Indvielse betyder mere end at gen-
nemgå og give instruktioner og opgaver. Ind-
vielse betyder, at læreren viser eleverne, hvor-
dan man bærer sig ad, og at læreren sammen 
med eleverne arbejder med faget; fx laver en 
historisk analyse sammen med eleverne el-
ler sammen med eleverne lægger spærene  
på et legehus. Vi har ofte kaldt det, at læreren 
’skal gå’ sammen med eleverne i stedet for ’at 
stå’ foran eleverne.

Uddannelse er i sidste ende indvielse i væ-
sentlige traditioner i det samfund, børnene 
og de unge er født ind i. Synspunktet ligner 
Bernsteins syn på uddannelse som traditi-
onsoverførsel og dermed som kulturformid-
ling. 

Barnet fødes med en opmærksomhed og en 
agtpågivenhed over for sin omverden. Op-
dragelse og uddannelse er indvielse i tra-
dition og tankeformer, der kan skærpe og 
nuancere barnets bevidsthed om og agtpå-
givenhed over for omverdenen. Uddannelse 
er indvielse i almene traditioner overleveret i 
et fælles sprog.

Hvis vi går tættere på den konkrete uddan-
nelse og dermed undervisningen, hvilke kon-
sekvenser har tanken om indvielse så? For 
det første betyder det, at uddannelse må in-
deholde et upersonligt indhold og procedu-
rer. De faglige traditioner har i sig selv betyd-
ning på forhånd og er ikke væsentlige, fordi 
eleverne synes, de er interessante eller er no-
get, de har brug for.

For det andet er læreren repræsentant for 
den faglige tradition. Alt efter lærerens fag 
– en repræsentant for enten den naturfagli-
ge, samfundsfaglige eller humanistiske fag-
lige tradition – og i forhold til erhvervsud-
dannelserne – den erhvervsfaglige tradition. 
Indvielse betyder, at eleverne bliver en del af 
et fagligt fællesskab. Lærerne indvier elever-
ne i et fag og den livsform, faget har udviklet 
gennem tiderne. Jo dybere eleverne er kom-
met ind i faget – jo højere uddannelsesniveau 
– des mere ligestillet er forholdet mellem læ-
rer og elev.

Uddannelsen/undervisningen styres, efter 
Peters’ opfattelse, ikke af mål (der eventuelt 
er udvendige i forhold til faget og indholdet), 
men af, at læreren sørger for, at klassen og 
eleverne retter deres fælles opmærksomhed 
mod den sag/det indhold, man arbejder med. 

13



ikke bare lytte til lærerens undervisning fra 
tavlen. Dertil formidles undervisningsind-
holdet på en forenklende og igangsættende 
(underholdende) måde, der ikke er sensitiv 
i forhold til det faglige indhold, der arbejdes 
med. Gruschka kalder det for ’didaktisering’. 

Normalt forbinder vi noget positivt med di-
daktik og dermed også med didaktisering. 
Hos Gruschka dækker begrebet en uheldig 
udvikling i undervisningen, nemlig de ak-
tiviteter, som er uden indholdsspecifik til-
pasning, og han beskriver som konsekvens, 
hvordan undervisningsindholdet forenkles, 
aktualiseres, skematiseres og udsættes for 
kontrolopgaver og medieskift. 

Gruschka illustrerer problemet ved at refere-
re til den didaktiske trekant, som viser, at un-
dervisningens tilrettelæggelse må omhandle 
forholdet mellem lærer, elev og sag.

Didaktisering er udtryk for, at elevens adgang 
til ’sagen’ er blevet for gennemtygget. Den 
er blevet til et stykke didaktisk fastfood, som 
Torsten Plugmacher (Plugmacher 2007) kal-
der det.

Didaktik er kun nødvendig, hvis elevens di-
rekte tilgang til sagen mislykkes. Gruschka 
omformulerer på denne baggrund den didak-
tiske trekant til.

Elevaktiviteter – lære at forstå

I projektforløbet har vi været optaget af, 
hvorledes undervisningen kan udvikles, så-
ledes at eleverne opnår et bedre resultat 
og i højere grad er motiveret for undervis-
ningsaktiviteterne. Motivationsproblemerne 
i uddannelsessystemet er beskrevet i mange 
sammenhænge oftest ud fra en psykologisk, 
kulturel eller sociologisk position. Hos den ty-
ske professor Andreas Gruschka (Gruschka 
2011, Gruschka 2015) fandt vi inspiration til, 
hvordan motivationsproblemerne kunne for-
stås ud fra en didaktisk position, nemlig det 
som Gruschka kalder for didaktisering.

Gruschka har siden 2000 været profes-
sor i pædagogik ved Johan Wolfgang 
Goethe Universitetet i Frankfurt am 
Main og leder et forskningsprojekt om 
undervisningen i den tyske skole, hvor 
konkrete undervisningsforløb under-
søges. Projektet består indtil videre af 
mere end flere hundrede casestudier in-
den for både grund- og gymnasieskoler, 
og resultaterne viser, at der ikke er no-
gen tvivl om, at den elevpassiviserende 
tavleundervisning er på retur. Eleverne 
tilbydes en undervisning, der giver dem 
mulighed for at være aktive. Eleverne 
skal ikke længere bare lytte, men gøre 
noget. Lærerens frontalundervisning har 
stadig en vis vægt, men som igangsæt-
telse eller instruktion. Lærernes oplæg 
er ikke et ’oplæg om noget’. Det er et 
’oplæg til noget’, nemlig elevernes selv-
stændige opgaveløsning i grupper eller 
individuelt. 

Øgningen af de elevaktiverende arbejdsfor-
mer sker i et forsøg på at overvinde elever-
nes reservation, uvilje og modstand, mener 
Gruschka. Eleverne er ikke på forhånd inte-
resseret i undervisningens indhold, derfor 
må der gøres noget. Elevernes må sættes 
i gang og sættes til at gøre noget og skal 

sag

elev lærer
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gets indhold og metode. Lærerens opgave er 
i højere grad at lave oplæg om noget (også jf. 
’indvielse’) end et oplæg til noget.

Empatisk identifikation  
– delt opmærksomhed

Et er teorier om uddannelsernes mål, synlig 
pædagogik og didaktisk sensibilitet. Noget 
andet er, hvorledes læreren fanger elevernes 
opmærksomhed på det, der er det centrale 
i undervisningsaktiviteterne. Karsten Hunde-
ide (Hundeide 2008) taler om lærerens følel-
sesmæssige anerkendelse af eleven (empa-
tisk identifikation), som en forudsætning for 
en didaktisk relation til eleven. Først skal ele-
ven inkluderes gennem følelsesmæssig aner-
kendelse, før der kan etableres en fælles op-
mærksomhed om et stof - om en sag. 

Hundeide beskriver med andre ord lærerens 
relation til eleven som dobbeltsidig. Dels skal 
læreren inkludere eleven gennem empatisk 
identifikation, dels skal lærere vise, pege på, 
fortælle eleven noget, som han/hun skal bli-
ve opmærksom på og interesseret i. Det, der 
kaldes delt opmærksomhed.

Begreberne om empatisk identifikation og 
delt opmærksomhed bidrager til vores vision 
med, hvorledes lærerne kan understøtte, at 
eleverne inkluderes i fællesskabet og holder 
fokus på det faglige.

Undervisningsdifferentiering

Alle elever er naturligvis forskellige, og det 
er svært at forestille sig, at der ikke altid bli-
ver differentieret i undervisningen. Læreren 
forklarer en elev en opgave en ekstra gang, 
nogle elever skal ikke nå så mange opgaver 
som andre elever, der er elever, der får eks-

Det er afgørende for Gruschka, som for Pe-
ters, at eleverne føres ind i fagenes domæ-
ner og fagenes indhold med en sensitivitet 
over for fagets særlige karakter. Den viden 
om verden, fagene indeholder, må eleverne 
kunne tilegne sig gennem fagenes egne ka-
tegorier og metoder (jf. Peters og Gruschka 
om undervisning som videnskabspropædeu-
tik). Det kan selvfølgelig ikke foregå uden di-
daktiske overvejelser. Hvis sagen – et fagligt 
indhold - præsenteres uden didaktiske over-
vejelser, forudsætter man jo, at eleverne alle-
rede har den faglige viden og de færdighe-
der, som de vil opnå ved at beskæftige sig 
med stoffet. 

Didaktiske operationer skal med andre ord 
gøre sagen tilgængelige for eleverne. Den 
viden om verden, som fagene – videnskabs-
fagene – indeholder, må didaktisk ’reduce-
res’, så eleverne kan tilegne sig dem, men i 
sidste ende skal eleverne kunne tilegne sig 
fagene gennem fagenes egne kategorier og 
metoder. Forståelse er overvindelse af de 
vanskeligheder stoffet giver, når det skal til-
egnes. 

For vores vision har Gruschkas undersøgel-
ser og begreb om didaktisering betydet, at 
vi vægter, at lærerens didaktiske overvejelser 
må have en sensitivitet over for fagets særli-
ge karakter således, at de aktiviteter, elever-
ne skal deltage i, fortsat har en relation til fa-

didaktik

elev lærer
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for nogle år siden, tog ansvar for egen læring 
- se fx Bjørgen 1994). Men elevers selvstæn-
dighed er ikke et udgangspunkt for elevers ar-
bejde med stoffet eller for undervisningens 
tilrettelæggelse. Elevers selvstændighed er 
et mål og en hensigt med undervisningen. Et 
mål, som nås gennem accept af og bevidst-
hed om elevers afhængighed af lærerne i un-
dervisningen.

Læring i afhængighed

Flere psykologer og didaktikere har beskrevet 
elevers læring i afhængighed. Fx viser Vygot-
sky (Lindquist 2004), at eleven er afhængig 
af en kapabel person (en voksen, en lærer) 
i sin udvikling. Tidligere har vi også refereret 
til Hundeides begreber om empatisk identi-
fikation og delt opmærksomhed. I psykody-
namisk læringsteori tages der udgangspunkt 
i den usikkerhed, forvirring og angst, som en 
dyb og involverende læreproces fremkalder 
hos den lærende. Meget kan læres uden, at 
eleven involverer sig personligt. Fx afgrænse-
de færdigheder, hvor man let kan identificere, 
hvad man skal lære, og hvornår man har lært 
det. Andre læreprocesser (fx læreprocesser, 
der fører til kompetencer) er indgribende, 
og eleven ved ikke, hvornår den ender, eller 
om den fører til noget resultat. Alligevel skal 
eleven kaste sig ind i det og sætte sine an-
tagelser og aktuelle viden på spil. Dette ska-
ber usikkerhed og angst, som eleven må have 
hjælp til at tåle og bearbejde. Derfor må læ-
ring foregå i afhængighed. 

Den engelske psykoanalytiker W.R. Bion 
(Bion 1993) har udviklet en teori, der beskriver 
denne afhængighed. Han kalder denne rela-
tion mellem to personer for containing. Poin-
ten er, at en anden person kan modtage og 
opbevare disse følelser for eleven og ’fordøje’ 
dem, så de kan gives tilbage i en mere tålelig 
form. Containing er det, der sker mellem det 
spæde barn og moderen, og er typisk sprog-
løs. Men containing-relationen er virksom li-

traopgaver, så de har noget at være beskæf-
tiget med, og eleverne bestemmer af og til 
selv, hvem de vil arbejde sammen med. Ek-
semplerne er mange, og drivkraften til dette, 
som nogen vil kalde en hverdagsdifferentiering 
(Jank 2007), vil ofte være at sikre en så pro-
blemfri afvikling af undervisningen som mu-
ligt og/eller at sikre sig, at undervisningens 
flow forløber glat. 

Der er forskel på hverdagsdifferentiering og 
undervisningsdifferentiering. Når undervisnin-
gen tilpasses den enkelte elevs behov og for-
udsætninger og rummer udfordringer for alle 
elever, så foregår der det, der kaldes undervis-
ningsdifferentiering. Undervisningsdifferentie-
ring er et princip, der betyder, at alle sider af 
undervisningen inden for fællesskabets ramme 
skal sigte mod at tilgodese alle elevers forskel-
lige behov og forudsætninger (Nielsen 2003). 
Princippet om undervisningsdifferentiering 
betyder, at læreren, i sit didaktiske arbejde 
med at nedbryde mål til undervisnings- og 
læringsmål, skal tilgodese elevernes forskel-
lige behov og forudsætninger og dermed 
tilrettelægge aktivitets- og organisations-
former, valg af indhold, progression og eva-
lueringsformer, der imødekommer elevernes 
forskellighed. 

Der er udviklet en række metoder til, hvor-
dan man kan planlægge og gennemføre sin 
undervisning med sigte på, at princippet om 
undervisningsdifferentiering bliver opnå-
et. I projektet har lærerne anvendt Rød, gul 
og grøn-metoden (Svejgaard 2011), som er én 
blandt flere metoder til at opfylde princippet. 

Rød, gul og grøn-metoden skal ikke gennem-
gås her, men et aspekt skal fremhæves, idet 
metoden blandt andet baserer sig på, at ele-
verne indgår i en differentieret afhængighed 
af læreren. I mange aktuelle pædagogiske 
metoder er det ofte en underforstået anta-
gelse, at elever tilegner sig stoffet bedre, hvis 
de arbejder selvstændigt (og, som det hed 
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En dannelsesteoretisk 
tilgang

Den didaktiske position, der har præget ud-
viklingsaktiviteterne, er dannelsesteoretisk 
(Klafki 2001, Larsen 2000), hvilket betyder, at 
de didaktiske overvejelser tager udgangs-
punkt i uddannelsernes formål om uddan-
nelsernes opdragende (demokratiserende) 
funktion. Denne position tillægger fagene og 
de fagdidaktiske aktiviteter en særlig og væ-
sentlig funktion. Peters’ (Dale 2004) tilgang til 
uddannelsessystemets formål svarer på man-
ge måder til denne tilgang, og Peters’ begreb 
om indvielse i forbindelse med opnåelsen af 
dannelsesmålene har inspireret os til at be-
skrive lærerens opgave på en særlig måde. 

Fagenes indhold bidrager til elevernes dan-
nelsesproces. Undervisningens indhold vik-
ler sig ind i elevernes omverdensforståelse og 
bliver dermed udgangspunkt for udvikling af 
deres omverdensforhold. Men ud over fagene 
har vi desuden tillagt elevernes kendskab til 
kulturelle værdier og fænomener en stor vær-
di. Her er vi inspireret af dels erfaringerne fra 
et walisisk udviklingsprojekt RAISE-program-
met (Svejgaard 2008), dels af de erfaringer, 
der er gjort på en række londonske skoler, vi 
besøgte i foråret 2014. For begge inspirati-
onskilder havde kultur, både som almen dan-
nelse og som udøvende aktiviteter, en vigtig 
funktion i udviklingen af et mere chancelige 
uddannelsessystem. Vi har defineret kultur 
bredt. 1) Forstået som kunst /finkultur, 2) som 
skabende aktiviteter (både elevernes egne 
skabende aktiviteter og fx håndværkets ska-
bende karakter) og endelig 3) som det mere 
almene, som man er fælles om, det være sig i 
en virksomhed, subkulturer eller i samfundet. 

Det er vores vision, at den kulturelle indvielse 
sammen med arbejdet med fagenes indhold 
skal bidrage til at præge elevernes omverdens-
forståelse. 

vet igennem og altså også i undervisningen 
af børn og unge, hvor det er læreren, der skal 
containe eleven.

I differentieringsmetoden Rød, gul og grøn er 
relationen mellem lærer og elev tilrettelagt, 
således at den tætteste lærerrelation er til 
de elever, der har det største behov for con-
taining-relationen, mens den er mindre tæt 
til de øvrige elever. Her differentieres con-
taining-relationen yderligere, idet man med 
metoden opererer med tre overordnede 
grupperinger af eleverne. Både ved arbejdet 
med Rød, gul og grøn-metoden, men også når 
læreren generelt indvier eleverne, må lærerne 
kunne udholde – og containe – elevernes af-
hængighed.

Det har været en del af visionen at erstat-
te hverdagsdifferentieringen med undervis-
ningsdifferentiering i udvalgte kerneområder 
i fagene.
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Dog først en bemærkning om erhvervsskoler 
og visionsmodellen. Erhvervsskoler er orga-
nisatorisk, fagligt og kulturelt mere komplek-
se end folkeskoler og gymnasier. De rum-
mer erhvervsuddannelser inden for mange 
forskellige erhverv (tekniske og merkantile 
uddannelser m.m.), amu-uddannelser, ind-
tægtsdækket virksomhed og meget mere. 
Når vi i visionen for en mere chancelige skole 
og uddannelse taler om sammenhængskraft, 
så vil der for en erhvervsskole oftest være tale 
om sammenhængskraft inden for et bran-
che- eller et erhvervsuddannelsesområde, 
sjældnere for hele erhvervsskolen som sådan.

Undervisningsmiljøet  
– de faglige fællesskaber

Fagene i sig selv og deres samspil er både 
grundlag og ramme for elevers og læreres 
fællesskaber, og aktiviteterne sigter altid på 

Visionen for 
udviklingsarbejdet

Vores vision er ambitiøs. Den er udtryk for, hvad vi 
primært vil fremhæve som karakteristika for et skole- 
og undervisningsmiljø i en skole, der understøtter en 
større chancelighed for børn og unge, og som generelt 
understøtter børn og unges motivation for at være elever.

Vi har ikke alle svarene på, hvordan visionen 
kan realiseres, men visionen har bidraget til at 
give vores udviklingsaktiviteter retning.

Visionen, som er illustreret i fig. 1, bygger på 
nogle grundpiller, der primært er udledt af 
indholdet i afsnittet Et fælles pædagogisk og 
didaktisk grundlag. Eleverne skal både lære 
at blive til nogen (dannelse) og blive til no-
get (danne grundlag for fortsat uddannelse 
og arbejde i fremtiden). Grundlæggende for 
den chancelige skole er, at den er en ramme 
om særegne fælleskaber, som er forskellige fra 
de fællesskaber, eleverne kender fra privat-
sfæren. Eleverne skal lære de regler og om-
gangsformer, der hører til de særegne fælles-
skaber, som indgår i skolen. 

I den figurative fremstilling af visionen er vist 
fire rum. De to rum i højre side illustrerer un-
dervisningsmiljøet, og de to rum i venstre 
side illustrerer skolemiljøet. Der er naturligvis 
kun tale om en analytisk skelnen.
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bejdet, men samarbejder med faggruppen 
om centrale fagdidaktiske problemstillinger. 

Eleverne lærer de arbejds-, produkt- og for-
midlingsformer, der er kendetegnende for 
faget. Læreren skal indvie eleverne i disse 
fællesskaber. Læreren anvender delt opmærk-
somhed for at understøtte elevens opmærk-
somhed på det faglige. Læreren ’står’ mindre 
foran eleverne og ’går’ mere sammen med 
eleverne. Indvielsen sker ved, at læreren viser 
eleverne, hvordan man skal bære sig ad; enten 
ved fx altid at gennemgå forbilledlige frem-
gangsmåder (kaldt det eksemplariske i lærer-
nes anbefalinger i afsnittet med de konkrete 
eksempler på undervisningsaktiviteter) eller 

at understøtte elevernes forståelse af det 
faglige (dannelsesaspektet). De faglige fæl-
lesskaber er bygget op omkring noget, der 
ligger uden for eleverne selv og følger andre 
regler end de regler og omgangsformer, der 
er kendetegnende for privatsfæren. 

Undervisningen finder sted i faglokaler. Loka-
lerne skal hver især være præget af det ind-
hold og de fremgangsmåder, som er centrale 
i faget. Her findes de redskaber, der skal an-
vendes, og der er mulighed for at opbevare/
udsmykke fagenes rum med de elev-lærerar-
bejder, der er i proces, eller som er færdig-
gjorte. Eleverne kommer med andre ord til 
’faget’ og faglæreren. Faglæreren leder ar-

•  Tydeliggørelse af perspektiverne  
for uddannelsesindholdet

•  Aktiviteter, der understøtter et fællesskab 
mellem ledere, lærere og elever

•  Skolens ledelse har ansvaret for udviklin-
gen/ gennemførelsen af aktivi-
teterne i dette rum 
Gennemførelsen kan 
uddelegeres

•  Fællesskaber  
på tværs af  
klasser og hold

•  Ældre elever er 
mentorer/underviser 
yngre elever

•  Frivillig undervisning og sko-
leunderstøttede elevaktiviteter

•  Lektielæsning og faglig fordybelse  
og talentudvikling

•  Lærere og elever har ansvaret for udvikling og 
gennemførelsen af aktiviteterne i dette rum

•  Fagenes rum – faglokaler med materialer og redskaber, 
fremvisning af lærer- elevarbejder i proces/produkter

•  Det faglige har en betydning på forhånd
•  Indvielse i det faglige

•  Forbilledlige fremgangsmåder
•   Tydelighed mål, krav og omgangsformer

•  Anvendelse/funktionalisering af  
det faglige

•  Undervisningsdifferentiering/
trædesten

•   Faggruppen/faglæreren har 
ansvaret for udvikling/gen-
nemførelsen af aktiviteterne i 
dette rum

•  Forskel og lighed mellem 
fagene

•  Tværfaglighed/fagligt samspil
•  Tilegnelse af arbejds- og organisa-

tionsformer
•  Tilegnelse af læse- og læringsstrategier

•  Dialog/kritisk konstruktiv kritik af fagenes og 
uddannelsens indhold

•  Kulturel indvielse
•  Klasselæreren/klasseteamet har ansvaret for udvikling/

gennemførelse af aktiviteterne i dette rum

Et sammen-
hængende 
fællesskab

Et individuelt 
og fælles 
lære- og 

værested 

De faglige 
fællesskaber

De overfaglige 
fællesskaber
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ditioner, men det er også en væsentlig del af 
dannelsesaspektet, at eleverne lærer at for-
holde sig kritisk-konstruktivt til det, de skal 
lære i en uddannelse, og dette er en central 
opgave i det overfaglige rum. Aktiviteterne i 
dette rum ledes af lærerteamet.

Det er et mål for undervisningen, at elever-
ne generelt oplever, hvordan et fag anven-
des/funktionaliseres i fællesskaber uden for 
skolen – fx i erhvervsliv og i samfundslivet 
(fx teknologiens anvendelse i produktudvik-
ling).

Kulturelt og/eller socialt betingede koder, 
der kan være barrierer for at være legitim 
deltager i undervisningsmiljøet, er så vidt 
muligt ’opløst’ eller gjort til en del af under-
visningens indhold, fx hvordan arbejdes der 
’før-akademisk’ i gymnasiet, hvordan ge-
bærder man sig som kommende håndvær-
ker i værkstedet? Eleverne lærer dermed de 
nødvendige strategier til at løse ’opgaverne 
i opgaverne’, at håndtere forskellige takso-
nomiske niveauer, og lærer de nødvendige 
omgangsformer. Her er der fokus på både 
forskellen mellem fagene og ligheden mel-
lem dem, ligesom eleverne lærer at arbejde 
med forskellige tværfaglige arbejdsformer 
og metoder.

I skolen arbejdes der med forskellige organi-
sationsformer. Eleverne arbejder individuelt, 
gruppevis og i klassefællesskabet. Eleverne 
skal lære at kunne håndtere de krav og for-
ventninger, der er til disse organisationsfor-
mer, ligesom eleverne skal lære metodikker til 
at håndtere de processer, der kan opstå i for-
bindelse med organisationsformerne. 

Lærerne arbejder med tydelige lektier samt 
tydelighed i krav til rapporteringer og til for-
midlingsopgaver i øvrigt.

Både i undervisningsmiljøet og i skolemiljø-
et indgår der det, der i projektbeskrivelsen er 

ved at arbejde sammen med eleverne for at 
tydeliggøre for eleverne, hvordan man bærer 
sig ad, eller hvordan man finder svar på faglige 
problemstillinger. Frontalundervisningen har 
mere fokus på arbejdet med elevernes forstå-
else end på instruktion i aktiviteter.

Eleverne udvikler sig fra at være perifere til at 
være legitime deltagere i et tematisk eller i et 
længerevarende fagligt forløb. Det sker også 
i løbet af uddannelsesforløbet. 

Lærerens didaktiske overvejelser må natur-
ligvis altid tage hensyn til elevernes forud-
sætninger, men vi gør det til en central poin-
te, at undervisningens indhold, det faglige, 
har en betydning på forhånd, og at læreren 
tilrettelægger en undervisning, hvor aktivite-
terne fremmer elevernes ’delte opmærksom-
hed’ på det centrale i fagene.

Der skal være tydelige mål for aktiviteter og 
arbejdsformer, og det er en væsentlig opga-
ve for læreren at indvie eleverne i disse samt i 
evalueringskriterierne. 

Undervisningen tilrettelægges og gennemfø-
res differentieret i forhold til elevernes forud-
sætninger.

Undervisningsmiljøet  
– de overfaglige fællesskaber

Forskelle og ligheder mellem fagene og de 
tværfaglige arbejdsformer og -metoder er cen-
trale i det overfaglige rum. Både de arbejdsme-
toder og undervisningsformer og de læse- og 
læringsstrategier, som lærerne vurderer, er en 
forudsætning for, at eleverne kan være aktive 
deltagende elever, som kan opnå uddannelses-
målene, er en del af undervisningens indhold. 

I det faglige rum må eleverne så at sige ’bøje’ 
sig for fagenes vidensformer, metoder og tra-
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Skolemiljøet – som det 
individuelle lære- og værested
Eleverne indgår på tværs af klasserne og 
sammen med lærerne i andre fællesskaber 
end de klasser og hold, hvor de primært un-
dervises. Disse sigter på at fremme elevernes 
forståelse og interesse for meningen med 
uddannelserne. Dermed bliver udviklingen af 
sammenhængskraften i skolen også en del af 
skolens dagligdag. 

I skoledagen indlægges et ’bånd’ med akti-
viteter for den enkelte elev, for klassefælles-
skabet og for elever på tværs af klasserne. På 
tværs kan der være tale om støtte til faglig 
udvikling, lektielæsning, studiekredse og fri-
villig undervisning (gamle håndværksmeto-
der, filosofi, læsekredse, kunstneriske aktivi-
teter, sport mv.). Aktiviteterne kan ledes og 
organiseres af både lærere og elever, og der 
kan være tale om, at ældre elever underviser/
vejleder yngre elever. 

defineret som kulturel indvielse. Denne skal 
varetages af lærerne og af fagpersoner uden 
for skolen. 

Skolen som et fællesskab 

Fællesarrangementer skal samlet set under-
støtte, udfordre, konkretisere og virkeliggøre 
det fælles uddannelsesindhold/dannelses-
perspektiv for den pågældende uddannelse/
uddannelsesinstitution. Behovet for en un-
derstøttelse af udviklingen af et skolefælles-
skab/sammenhængskraft er dels en følge af 
den kulturelle frisættelse, dels en følge af, at 
lærerne ikke i samarbejdet om en klasse kan 
skabe skolefællesskabet – lærerne mangler 
også orienteringspunkterne.

Det er en særlig pointe, at fællesarrangemen-
terne forestås af skolens øverste ledelse, som 
yderligere bidrager til, at eleverne udvikler 
delt opmærksomhed på det fælles i uddan-
nelsen.

Aktiviteterne foregår jævnligt/dagligt og 
henvender sig til både medarbejdere og ele-
ver.

Indholdet kan være alt fra morgensang, un-
derholdning, foredrag, nyheder mv. 

For erhvervsuddannelserne kan fællesska-
berne etableres pr. indgang og/eller på tværs 
af indgange. Sådanne mindre og større fæl-
lesskaber kan måske på tilsvarende vis også 
være interessante for de øvrige typer af ud-
dannelser. På de gymnasiale uddannelser kan 
der skabes sammenhængskraft for elever in-
den for en fagpakke og på tværs af fagpak-
ker. For folkeskolen inden for hvert trin og på 
tværs af trinnene.
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Forældrenes bidrag til skolens opgave

I projektet ønsker vi at øge mulighederne for, 
at elevernes omverdensforståelse kan øges. 
Dette kræver netværk i samfundsmæssige 
institutioner, arbejdspladser og kulturinstitu-
tioner. Vi vil gerne øge samarbejdet med for-
ældrene herom. 

Forældre som (med-)adressat for 
elevernes aktiviteter/produkter

Vi har i projektet generelt ønsket at arbejde 
med, at eleverne formidler og får feedback på 
de aktiviteter og produkter, de udvikler, fordi 
vi antager, at det dels vil øge elevernes mo-
tivation, dels vil anspore eleverne til at højne 
kvaliteten af deres aktiviteter og produkter. 
Forældrene er en relevant målgruppe for så-
danne aktiviteter, og deltagelsen, antager vi, 
kan højne forældrenes forståelse af uddan-
nelsesaktiviteterne og de forventninger, der 
er til elevernes arbejde. 

Forældre som deltager i skoleaktiviteter – 
skolen som ’højskole’

Vi har en vision om, at forældrene kan få glæ-
de af de kulturelle aktiviteter, som vi anser 
for at være en væsentlig del af en chanceli-
ge skole. Disse aktiviteter har vi en intention 
om at invitere forældrene med i som deltage-
re. Men vores vision går videre end det. Ud-
dannelsesinstitutionen kan være et naturligt 
samlingspunkt i lokalområdet for kulturelle, 
debatterende og informerende arrangemen-
ter for forældrene. 

Sådanne aktiviteter, antager vi, kan også 
medvirke til at nedbryde eventuelle barrierer 
mellem uddannelsesinstitutionerne og foræl-
dre, der ikke har det store personlige forhold 
til uddannelse, og dermed vil aktiviteterne 
forhåbentlig kunne bidrage til en øget inte-
resse og forståelse hos forældrene for uddan-
nelse.

Forældreinddragelse

I udgangspunktet for projektet har der været 
en vision om at inddrage forældrene i uddan-
nelsesaktiviteterne ud fra en antagelse om, at 
en øget forældreinddragelse ville understøt-
te forældrenes forståelse og motivation for at 
støtte deres børn i at få en uddannelse. De le-
dere, der har deltaget i projektet, fik til opgave 
at definere, hvordan dette kunne foregå. Le-
dernes bud ser vi også som en del af visionen 
for en mere chancelige skole:

*  Skolen samarbejds- og informations- 
opgave

* Forældrenes bidrag til skolens opgave 

*  Forældre som (med-)adressat for elever-
nes aktiviteter/produkter

*  Forældre som deltager i skoleaktiviteter  
– skolen som ’højskole’

Skolens samarbejds- og 
informationsopgave

Det er for grundskolen en naturlig opgave at 
varetage samarbejds- og informationsopga-
ven over for forældrene. For ungdomsuddan-
nelserne er der også ofte informationsarran-
gementer, primært rettet mod forældrene til 
de unge, der endnu ikke er myndige. 

Mellem skole og forældre er der en asym-
metrisk relation. Denne kan ikke ophæves, 
men det er vores vision, at lærerne udvikler 
en sensitivitet og refleksivitet over for denne 
asymmetri og derved tager ansvaret for, at 
asymmetrien ikke forhindrer et samarbejde 
mellem skole og forældre. 

Med inspiration fra engelske skoler, som pro-
jektlærerne har besøgt i foråret 2014, vil det 
være visionært at udvikle et samarbejde mel-
lem forældre og skole, hvor man aldrig søger 
tilbage for at finde en årsagsforklaring til pro-
blemstillingerne for børn og unge, men retter 
samarbejdet mod nye muligheder og hand-
linger.
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Et perspektivskifte

Da jeg blev en del af projektet, havde jeg un-
dervist i 6 år. 6 gode år. Det var gået godt. 
Mine elever havde klaret sig godt, jeg havde 
fået ros af forældre, elever, ledelse og kolle-
ger for min faglighed og evne til at gå i rela-
tion med eleverne og ‘lære fra mig’. Jeg var 
tilfreds - og nok også stolt. For undervisning 
og læring er spændende - det er vel på man-
ge måder min passion - og det, at jeg følte, 
jeg var lykkedes med mit projekt - at blive en 
dygtig lærer - gjorde mig glad.

Så landede ordet ‘chanceulighed’ i mit ord-
forråd og efter talrige diskussioner i projekt-
gruppen om, hvordan forældre bidrog til at 
fastholde deres børn i chanceulige vilkår på 
uddannelsesområdet, begyndte vi i projekt-
gruppen at tale om det, vi egentlig har mulig-
hed for at ændre på: vores - lærernes måde 

Det har krævet tid, mod, lyst, interesse og et 
stort engagement for at løse udviklingsopga-
ven. Det er en omfattende opgave at medvir-
ke til at skabe en ny pædagogisk praksis. Det 
er også en udfordrende opgave, selv for ruti-
nerede og udviklingsorienterede lærere. 

En ny pædagogisk praksis kan ikke alene 
aflæses af de nye aktiviteter, der udfolder 
sig. En praksis viser sig ikke mindst i de 
værdier, lærerne tillægger deres opgaver. 
I forbindelse med afslutningen af projektet 
blev lærerne bedt om blandt andet at for-
tælle, hvordan arbejdet med projektet har 
ændret dem som lærere. En række klip fra 
disse fortællinger er præsenteret i dette af-
snit. Disse klip giver et godt indblik i hvilke 
værdier, der er ændret for lærerne og hvil-
ke nye, der er kommet til. Nogle fortæller 
om, hvordan de har udviklet en ny læreri-
dentitet. 

Erfaringer  
og nye værdier
Chanceulighed – nej tak er et projekt om en 
kulturel forandring. Det er med andre ord en 
grundlæggende pædagogisk praksis, der 
skal undersøges, udvikles, korrigeres 
og ændres. 
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lokalet som en faglig kulisse og en struktu-
reret klasseledelse har rykket mine elever og 
gjort mig opmærksom og skarp. Det, at de 
sociale roller får en pause, og at de faglige 
positioneringer får værdi - det giver en stærk 
undervisning.

Et af de fineste og mest interessante elemen-
ter i projektet har været at arbejde med den 
kulturelle dimension. Jeg er blevet opmærk-
som på, at forskelligheden og uligheden i den 
kulturelle indvielse faktisk har fyldt for meget. 
Det, der fylder nu, er målet om at sætte den 
fælles kulturelle kapital på dagsordenen. Det 
at indvie eleverne i glæden ved at deltage i 
en morgensamling, at gå på museum, i teater, 
til koncerter, at læse anderledes tekster for 
dem, at udstille deres værker osv. - alt dette 
har skabt en stolthed, nysgerrighed og et nyt 
fællesskab. Et fællesskab, som jeg har styret 
og fodret med nye inputs og tiltag.

Da jeg i juni sad til translokationen, og 9.b 
stod og strålede, blev jeg ramt af mange fø-
lelser, men den vigtigste var - stolthed. Alle 
mine elever havde haft en god oplevelse med 
at gå i overbygningen, vi havde opnået flot-
te resultater, og de havde alle sammen truffet 
et realistisk og godt valg om, hvor de skul-
le hen næste år. I en ellers ret udfordrende 
klasse havde jeg ikke haft en eneste bekym-
ringssamtale om valget for næste skoleår. In-
gen var skoletrætte, alle havde lyst til at lære 
mere og var komme langt. Jeg ved, at jeg er 
en god lærer, og jeg ved, at dette projekt har 
gjort mig dygtigere. Jeg er privilegeret, jeg 
har fået lov til at udvikle min egen praksis, 
være kritisk, været opmærksom og reflekte-
rende. Måske er alle vores visioner ikke ble-
vet virkelighed, men vi er godt på vej. For vi 
er en viderelevende del af projektet, der som 
ægte hververe fortæller alle vores kollegaer 
om vores fantastiske forandringer. Selvom 
dette projekt slutter nu, tager jeg det vigtige 
med mig videre. Jeg er både en forandret og 
forbedret lærer.

at møde en elevgruppe med forskellige for-
udsætningers chancer for påbegyndelse og 
gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Det, der virkelig har ændret sig i min praksis 
som lærer, er, at jeg har fået fokus på, at jeg 
kan gøre noget i min undervisning, der med-
virker til, at alle elever har mulighed for at 
lære. 

Hvor jeg før, hvis jeg skal være helt ærlig, blev 
irriteret over elever, der igen og igen ikke hav-
de materialer med og mødte uforberedt, har 
jeg lært at vende situationen om: hvordan 
kan jeg undgå, at eleven overhovedet bliver 
sat i en situation, hvor vedkommende ikke 
kan være med i undervisningen? 

En lærer i folkeskolen

Udvikling af en læreridentitet

Da jeg kom med i projekt Chanceulighed - nej 
tak, havde jeg kun arbejdet som lærer i et lil-
le år, derfor har selve projektet haft en stor 
del i min dannelsesproces som lærer. Grundet 
min manglende erfaring før projektet kan det 
være svært at sammenligne min nye praksis 
med den gamle. Men efter tonsvis af refleksi-
oner, tiltag, visioner, inputs og nye erfaringer 
er jeg kommet til den konklusion, at arbejdet 
med projektet i høj grad har skabt min lære-
ridentitet. Jeg er overbevist om, at min virke-
lighed ville se noget anderledes ud uden pro-
jektets påvirkning. 

Det har været revolutionerende for mig at 
opleve, hvordan det faglige rum skærpes, når 
man træffer nogle valg for eleverne. Det er 
valget om ikke at lade dem forstyrre af mobi-
ler, sociale hierarkier, glemte lektier, usikker-
hed eller interne positioneringer. Men at lade 
dem hvile i, at jeg, som leder af klassen, fører 
dem imod det faglige fokus. En faglig dialog, 
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Før projekt Chanceulighed – nej tak, tænk-
te jeg sjældent over, hvilken kapital (social 
og uddannelsesmæssig) mine elever egent-
ligt kom med. Der har projektet åbnet mine 
øjne. Selvfølgeligheden er væk. Jeg tager det 
ikke længere som et naturligt givet faktum, at 
eleverne taler det samme akademiske sprog 
som jeg. De må føres. Hjælpen skal ofte være 
på forskellige niveauer, og der skal åbnes op 
for begrebsafklaring og forklaring. Det kræ-
ver en mere skæv tilgang til tekstlæsning, 
opgaver, organisering af undervisningen og 
så videre, og det har ofte været en kraftan-
strengelse at tænke på en ny måde. Men ar-
bejdet med at indtænke chanceulighed som 
parameter har givet mig en fordel i forhold til 
mange af mine fagligt svage og ofte chance-
ulige elever, og ved eksamen i 2014 oplevede 
jeg, at arbejdet i høj grad bar frugt. Eleverne 
klarede sig flot igennem. De kendte koderne, 
de vidste, hvad de skulle. 

En lærer på HTX

Hvis vi ikke selv ved det, hvor 
skal eleverne så vide det fra

Da vi startede projektet, havde jeg haft et enkelt 
halvårligt vikariat og et enkelt år i 6. klasse på 
min nuværende skole. Alligevel havde jeg nået 
at tillægge mig nogle vaner, som har ændret sig 
gennem forløbet. Samtidig med projektet har 
skolen haft fokus på matematikundervisningen, 
hvor alle matematiklærere har været på et læn-
gere kursus, som har været i god overensstem-
melse med chanceulighedsprojektet. 

Det første, som jeg har ændret, er den dag-
lige eksemplariske undervisning især i for-
bindelse med afleveringer. Da jeg startede, 
havde jeg intet haft om eksamensopgaver 
på seminariet og var derfor overbevist om, 
at de skulle laves på samme måde, som da 
jeg selv gik i folkeskole. En forælder, som 

En lærer i folkeskolen

Forandring kræver mod

(Om hvordan projektdeltagelsen har ændret dig 
som lærer) ... Et godt spørgsmål. Et spørgs-
mål, som jeg ofte, i en hurtig vending, ville 
give følgende svar på: ”Det har det ikke”. Men 
når jeg så alligevel gransker mit virke som læ-
rer, må jeg revidere mit auto-reply. For pro-
jekt Chanceulighed – nej tak har faktisk påvir-
ket mig meget som lærer. Det er ikke altid, at 
jeg lægger mærke til det i det daglige, men 
mange ting er ændret i min praksis og i min 
didaktik. 

Projektet har ofte provokeret mig, da det har 
udstillet den autopilot, som jeg ofte har an-
vendt som underviser. Ting, jeg har taget for 
givet. Ting, jeg har sagt til mig selv. Måske 
som et forsvar.

”Selvfølgelig ved alle eleverne, hvad jeg 
taler om, og hvis de ikke gør, så  
er det i hvert fald deres egen skyld”

”Det kan de jo sige sig selv  
– det ligger i begrebet”

”Hvis de ikke kan sidde stille og  
tage undervisningen ind, så er de  
nok fejlplacerede på HTX”

Autopiloten gjorde det muligt at føre ureflek-
teret undervisning i stor stil. Måske endda ali-
bi-undervisning. 

Derfor har projektet været så grænseover-
skridende, for det har tvunget mig til at se på 
min egen praksis med nye briller, og det har 
udstillet mine fejl og mangler som undervi-
ser og vist på hvilke måder jeg i høj grad var 
med til at reproducere chanceulighed i ud-
dannelsessystemet.
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denne uheldige situation er todelt, og finder 
sit udgangspunkt hos såvel lærer som elev. 

Set ud fra et lærersynspunkt vil jeg hævde, at 
mange af mine kolleger (og jeg selv) indtil nu 
har undervist efter metoden - ”jeg går ind i 
klassen, gennemfører min undervisning, og så 
er det op til eleverne at melde sig ind og del-
tage”. Men som vi alle ved, er det ikke altid lige 
det, eleverne gør. I hvert fald ikke alle eleverne. 
Selvfølgelig laver alle vi elevaktiverende øvel-
ser og variation, der gerne skulle tilgodese alle 
elevtyper, men at der er nogen, der absolut 
ikke vil deltage, kan vi jo ikke gøre noget ved. 
Så underviser vi, som vi skal og har passet vo-
res arbejde. Problemet er blot, at vi ikke i til-
strækkelig grad har det som vores ambition 
at få alle med og ikke i tilstrækkelig grad inte-
resserer os for, hvorfor der sidder nogen, der 
ikke ”vil” deltage. Vi udfører alibiundervisning.

En lærer på STX

Koder, forventninger og 
mønsterbrydere

Men også i positiv forstand sådan, at jeg for-
holder mig til, at mange af mine elever er møn-
sterbrydere. Det er langt fra dem alle, som har 
resursestærke forældre i baglandet, som kan 
hjælpe med struktur på hverdagen, lektielæs-
ning og sociale kompetencer. Mange af vores 
elever kommer fra hjem, hvor der ikke er tra-
dition for en gymnasial uddannelse. Jeg prø-
ver at tænke meget på, at ikke alle elever kan 
aflæse og forstå den akademiske verden. Det 
kan jeg heller ikke altid selv. Så jeg forsøger at 
gøre mig umage for at udtrykke mig tydeligt 
og lære eleverne fagets sprog og symbolik.

En lærer på HTX

Med hensyn til elevsiden har arbejdet i pro-
jektet givet mig et indblik i årsagerne til dette 

samtidig var matematikvejleder, gjorde mig 
opmærksom på, at det var længe siden, man 
var gået væk fra denne form, og at man nu 
skulle skrive meget mere tekst, men hvor 
skulle jeg have vidst det fra? Jeg kunne mu-
ligvis selv have undersøgt det, men jeg havde 
slet ikke overvejet, at det skulle være anderle-
des, end da jeg selv gik i skole, selvom det er 
noget tid siden. Og på samme måde kan man 
stille spørgsmålet om, hvor eleverne skulle 
vide fra, hvordan en aflevering laves, hvis de 
aldrig har prøvet det før. Det var derfor godt 
at få bekræftet i chanceulighedsprojektet, at 
mange elever har brug for at få vist “vejen”. 

I stedet for at have fokus på aktiviteten, og 
hvad vi skal lave, så have fokus på, hvad er 
det egentlig, jeg gerne vil have, at eleverne 
lærer, og gøre det tydeligt for eleverne, hvad 
jeg vil have, at de skal lære. 

En lærer i folkeskolen

Vi skal have forventninger  
til alle elever

Når jeg snakker med mine kolleger på lærer-
værelset om vores projekt, møder jeg ofte 
kommentarer som: ”Det er utroligt, som vi i 
højere og højere grad skal nurse eleverne”.  
Når jeg hører dette, forsøger jeg at fortælle 
om mine erfaringer fra chanceulighedspro-
jektet. Erfaringer, som jeg vil mene faktisk 
tilbageviser denne opfattelse. Chanceulig-
hedsprojektet har gjort det klart for mig, at 
vi ikke skal nurse eleverne. Vi skal tværti-
mod kræve noget af dem. Årsagen til, at vi 
kræver noget af eleverne er, at vi gerne vil 
vise dem, at vi vil have dem igennem deres 
uddannelse, og at vi ikke vil opgive dem.

Hvis man skal kræve noget af eleverne, skal 
man også give dem en fair chance, og dette 
projekt har lært mig, at vi lige nu ikke giver 
alle vores elever denne chance. Årsagen til 
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denne periode lært meget om differentiering 
af undervisningen, som kan tilgodese både 
de svage og stærke elever. Projekt Chanceu-
lighed – nej tak har påvirket mig og gjort mig 
opmærksom på de sociale baggrunde, ele-
verne kan komme fra. Jeg har samtidigt gjort 
mig erfaringer med pædagogiske projekter, 
hvordan de fungerer, og hvordan de har over-
raskende udfordringer til underviserne, der er 
udpeget til at deltage.

En lærer på tømreruddannelsen

Vigtigheden af 
lærersamarbejdet

Projektet har givet mulighed for at dyrke det 
interne samarbejde mellem faglærerne og 
mig som lærer i almene fag. Et samarbejde, 
der i det daglige har trange kår. Det har så-
ledes været givende at udfordre hinandens 
praksis og ikke mindst at forbedre den fag-
lige integration mellem de håndværksfaglige 
og de almene fag. Projektet har ligeledes be-
kræftet mig i, at samarbejde er altafgørende i 
forhold til at kunne støtte chanceulige elever i 
deres bestræbelser på at gennemføre en ud-
dannelse. 

En lærer på tømreruddannelsen

Undervisningsdifferentiering  
er vigtig

På flere punkter har jeg, som følge af min del-
tagelse i projektet, udviklet på min pædago-
giske praksis. I projektet har der været særlig 
fokus på undervisningsdifferentiering, hvor vi 
deltagere er blevet præsenteret for en enkelt 
og virkningsfuld differentieringsmetode. Me-
toden er ikke fuldt integreret i alle de opga-
ver, jeg udarbejder, men ideerne bag meto-

tilsyneladende ”fravalg” af undervisning hos 
enkelte elever. Den primære årsag skal fin-
des i den diskrepans, der er mellem elevernes 
niveau (og dermed behov for hjælp) på den 
ene side, - og de forventninger vi lærere har 
til eleverne, på den anden side. Mange af vo-
res elever forstår simpelthen ikke, hvad vi si-
ger, hvad vi forventer af dem, og hvordan de 
skal indfri de forventninger, vi har til dem. Det 
paradoksale ved denne situation er, at den 
elevtype, projektet retter sig mod, rent faktisk 
ikke har andre steder at få hjælp end hos de-
res lærer. Altså den person, der taler uforstå-
eligt og stiller nogle opgaver, de ikke kan se, 
hvordan de skal løse. Konsekvensen er, at ele-
verne ikke bliver indviet i det faglige fælles-
skab, der gerne skulle opstå mellem lærer og 
elever i løbet af deres gymnasietid. Resultatet 
ser vi hver dag i vores daglige undervisning - 
elever, der gemmer sig i cyberspace nede på 
de bageste rækker i klasselokalet. Denne ad-
færd tolker vi lærere så som manglende mo-
tivation og i det hele taget manglende vilje til 
det at lære noget overhovedet. 

I projektet har vi lavet en mængde konkrete til-
tag, der alle sigter på at nå de elever i vores klas-
ser, som vi før har ladet passe sig selv og derfor 
ikke har fået med i vores faglige fællesskab.

En lærer på STX

Jeg er blevet mere bevidst om, at eleverne har 
meget forskellige forudsætninger - en stor 
del kommer fra gymnasiefremmede hjem.

En lærer på HTX

Lært at lave pædagogisk 
udviklingsarbejde

Jeg startede på projekt Chanceulighed – nej 
tak i samme periode, som jeg afsluttede min 
pædagogiske grunduddannelse. Jeg har i 
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Her udtaler en kollega, at de elever, som kom-
mer først med idé, emne og materiale, selv-
følgelig gerne må gå i gang med opgaven, 
og at de naturligvis får mest vejledning. Alt-
så hvis eleven ikke selv er udfarende, er det 
ikke lærerens problem, men den enkelte elevs 
eget problem.

Alt inden i mig protesterer - for hvem har mu-
lighed for at være først med idé, emne og 
materiale? Og ikke mindst: Hvem har i al fald 
sværest ved at komme dertil i processen?

På skoleniveau er et resultat af projektet, at 
der nu er indført faste vejledningstid til alle 
3.g elever til både SRP og AT-forløb, ligesom 
der er meget stor opmærksomhed på enkel-
telever, som har svært ved at få formuleret 
delopgaver i forbindelse med de større pro-
jekter.

En lærer på STX

den er altid i baghovedet, når jeg udarbejder 
nye elevopgaver. 

En lærer på tømreruddannelsen

Jeg har øget mit fokus på at differentiere min 
undervisning og projektvejledning.

En lærer på HTX

Nu arbejder jeg  
sammen med eleverne

Præsentationen af en anderledes fortolkning 
af begrebet sidemandsoplæring har bevirket, 
at jeg i langt højere grad en tidligere supple-
rer råd og vejledning med decideret at løse 
opgaver fælles med enkelte elever. En prak-
sis jeg tidligere ville have haft svært ved at 
legitimere. 

En lærer på tømreruddannelsen

Pas på med fordommene

Først og fremmest er det opmærksomhed på 
den måde, jeg møder eleverne på. Sådan, at 
jeg ikke har fordomme ud fra, hvad jeg har 
hørt eller umiddelbart ser. Altså om jeg ken-
der til elevernes baggrund skolemæssigt eller 
socialt, og at jeg ikke på forhånd skal dømme 
”hængerøve og alt for stor dynejakker”. Såle-
des at jeg ikke kommer til at bidrage til repro-
duktion af chanceulighed. 

En lærer på HTX

Ideerne breder sig

Et helt almindeligt hverdagseksempel kan 
være, når der fx tales om planlægning af ele-
vernes arbejde med dansk-historieopgaven. 
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godt kunne være placeret under en anden 
overskrift.

Eksemplerne formidles på forskellig måde. 
Ind imellem fremstår eksemplerne i et ak-
tivitetsskema. Dette skema er anvendt un-
dervejs i udviklingsprojektet som en didak-
tisk beskrivelses- og dokumentationsform. 
Grundskemaet er her videregivet til inspi-
ration for andre og kan danne grundlag 
for samarbejde mellem lærere eller danne 
grundlag for undervisningsbeskrivelser.

Udgangspunktet har været et omfattende 
materiale, og eksemplerne er udvalgt af pro-
jektdeltagerne. Eksemplerne henføres til be-
stemte skoleformer, men mange af eksem-
plerne har allerede affødt synergieffekt, fordi 
projektdeltagere indbyrdes har inspireret hin-
anden og tilvirket eksemplerne til egne sko-
leformer. 

Vi har grupperet eksemplerne, men inddelin-
gen skal ikke tages for bogstaveligt. Flere af 
eksemplerne rummer elementer, der lige så 

Hvad kan man gøre 
som lærer  
- eksempler fra en ny 
pædagogisk praksis
I dette afsnit gives en række eksempler på, hvad 
lærerne har gjort i en ny pædagogisk praksis, der 
illustrerer indholdet i en vision om en mere  
chancelige skole. 
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Faglokaler 

I den moderne skole er klasseværelset et cen-
tralt rum for eleverne, her bliver de undervist, 
og her holder de pauser med, hvad dertil hø-
rer. Selvom det er elevernes rum, er det oftest 
sparsomt udsmykket. Når lektionen begyn-
der, træder læreren ind i dette elevrum. Ele-
verne skal standses i deres spisning, spillen 
fodbold eller hvad det nu er, de foretager sig. 

Vi har en vision om, at når undervisningen 
begynder, så skal eleverne træde ind i fa-
gets rum, et rum hvor faglæreren er lede-
ren af de aktiviteter, der foregår her. I fag-
lokalet skal der derfor være alt det, som 
arbejdet med faget kræver – opbevaret 
i skabe, reoler eller som udsmykning på 
væggene. Det er vigtigt, at der på væg-
gene eller andetsteds er plads til at frem-
vise og opbevare elevarbejder i proces og 
produkt. 

Ikke alt vil formentlig være nyt for læseren i 
dette afsnit. Men eksemplerne kan reelt hel-
ler ikke forstås uden at medtænke lærernes 
fortællinger fra forrige afsnit om, hvilke vær-
dier eller grundlæggende underliggende an-
tagelser (Schein, E 1994) der er ændret i deres 
tilgang til eleverne, fagene og deres opgave 
som lærere. Eksemplerne hviler desuden i et 
stort omfang på indholdet i afsnittet Et pæ-
dagogisk didaktisk grundlag for en mere chan-
celige skole. 

På denne baggrund håber vi, at læseren bli-
ver inspireret til at overveje og planlægge 
mulige nye handlinger i egne praksis. 

Aktivitetsskema
Eksemplarisk undervisningsbeskrivelse i (fag). Udarbejdet af: (lærer)

Udviklingsmål

Problemstilling, der skal løses 
– (evt. hvad er det, jeg/vi oplever, 
som jeg/vi gerne vil forandre)

Målbeskrivelse – hvad vil jeg opnå

Målgruppe og deltagerforudsætninger

Beskrivelse af forløbet

Læreraktiviteter

Elevaktiviteter

Spor 

Andet
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Etableringen af faglokaler forudsætter natur-
ligvis, at der er andre steder på skolen, hvor 
eleverne kan spise sammen, hygge sig og ud-
folde sig i de pauser, som også er vigtige i en 
skoledagligdag. 

Nedenstående overvejelser om faglige fæl-
lesskaber fra en lærergruppe på STX inde-
holder overvejelser om, hvordan skolen kan 
fremtræde som et særligt sted, en sfære der 
ikke er lig privatsfæren. En sådan udvikling er 
blandt andet baseret på etablering af faglo-
kaler.

I faglokalerne kan der også afholdes show 
off, ferniseringer med videre. Elever fra andre 
klasser, forældrene og lignende kan inviteres. 
Sådanne aktiviteter kan bidrage til at øge ele-
vernes faglige stolthed.

Der er formentlig en del læsere, der har til-
bragt uddannelsestid i en skole, hvor det reelt 
kun var biologi-, fysik- og musiklokalet, der 
levede op til betegnelsen faglokaler. Resten 
var egentlig bare lokaler, der husede vandre-
klasser. Vandreklasser har ikke en værdi i sig 
selv. Det er de værdier, vi har beskrevet om 
faglokaler, der som konsekvens afføder van-
dreklasser. 

STX – faglige fællesskaber

Det stærke fokus på fagligheden har givet eleverne mulighed for netop at kunne koncen-
trere sig. Der har gennem hele forløbet været stillet stærke faglige krav. Eleverne er blevet 
forsøgt indviet i, hvordan man vil kunne løse opgaverne, og i hvilken betydning det har for 
klassen og den enkelte. Eleverne er med andre ord blevet inviteret til at indgå i det faglige 
fællesskab – også ud fra et synspunkt om, at det netop kan være mindre problemfyldt end 
det sociale/private fællesskab, som ofte er karakteriseret af rivaliseringer, konflikter med 
venner, kærester og familie.

I fagene er eleverne blevet inviteret ind i det faglige fællesskab ved fx at kunne dele læ-
seoplevelser, blive en del af dem, der ved noget om bestemte faglige emner eller være en 
del af gruppen, som lige præcis ved hvordan man skriver det gode essay.

I arbejdet med afprivatiseringen og med at synliggøre fagligheden fandt vi frem til, at vi 
måtte indrette skolen anderledes. Hidtil har der været enkelte faglokaler - primært i natur-
videnskab - men fra dette skoleår er der taget initiativ til, at der indrettes faglokaler i alle 
faggrupper. Her kommer eleverne nu ind til faget, tidligere kom faget (repræsenteret ved 
læreren) til eleverne, som kunne have indrettet deres klasselokale som “egen dagligstue”.

Ikke alle skoler har mulighed for at indret-
te faglokaler, man kan i stedet for gøre som 
Bankagerskolen:
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værdien af at være ‘mester’ - forstået så-
ledes, at jeg viser eleverne, hvad de skal 
og hvordan. Når vi arbejder med fx bil-
ledanalyse, starter jeg forløbet op med 
at lave en billedanalyse for dem. Når de 
skal til afgangsprøve, laver vi et rollespil 
over en mundtlig prøve for dem - der-
med kan elever se, hvad det er, de skal, 
og ikke famle i blinde. (…)Dette er klart 
et opgør med min tidligere praksis, hvor 
jeg i langt højere grad praktiserede for-
klaring på forklaring - der ind i mellem 
mundede ud i et ‘ahahhh’ fra eleven, 
men hvor det modsatte også gjorde sig 
gældende, hvor en elev i virkeligheden 
ikke kunne koble mine ord med den op-
gave, der skulle løses.”

Faglighed - det forbilledlige

Forbilledlig eller eksemplarisk undervisning 
forstås som en undervisningssituation, hvor 
læreren går forrest og viser eleverne, hvordan 
man arbejder med en given faglig problem-
stilling eller opgave. Således får eleverne vist, 
hvordan en given opgave kan udføres af en 
fagperson, og de kan derfor benytte samme 
fremgangsmåde, som de måske senere kan 
modificere og videreudvikle, så det passer til 
deres måde at arbejde på. 

”Et andet aspekt af min undervisning, 
som har forandret sig med projektet, er 
min måde at føre eleverne ind i det fag-
lige stof på. Jeg har opdaget og oplevet 

Folkeskolen - Klassen som et fagligt rum
Vi vil gerne give eleverne opfattelsen af, at det, der foregår i klassen, er af faglig karakter. 
At hygge er forbundet med frikvarteret, som udspiller sig andre steder end der, hvor det 
faglige udfoldes.

Klassens ledige vægge er inddelt, således at hvert fag har sin del. Hvert fag markeres med 
en dekoration – fx flag til sprogene, kors til kristendomskundskab mv. 

Hver faglærer hænger relevante og aktuelle posters, elevarbejder, huskeord o. lign. op 
under de forskellige fag og henviser, når det er relevant, til materialerne på fagvæggen.

Eleverne gør god brug af indholdet af fagvæggene og kommer også med nye forslag. Fx 
i dansk, hvor det er meningen, at der skal hænge et portræt af de forfattere, eleverne har 
læst, og der er elever, der kommer i tanke om forfattere, hvis portræt mangler.

Skoleskema på hvert bord, ingen elev må være i tvivl om, hvilket fag der er på dagsorde-
nen i næste lektion. 

Pauserne skal holdes i kantinen.

Eleverne har udvist stor tilfredshed med ordningen. Der er elever, der har gjort opmærksom på, 
at de nu også er mere sammen med andre elever på tværs af årgangen og mellem årgangene 
i overbygningen. Der er få elever, som synes, at det kan være svært at finde nogle kammerater 
at være sammen med i pauserne.
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på. Udgangspunkt er oftest også et arbejde 
med det, vi har kaldt den gode opgave. Den 
gode opgave er renset for koder og førfagligt 
sprog, og den indeholder en fornuftig takso-
nomi og progression. Forventninger/krav til 
proces og produkt skal fremstå klart og i et 
sprog, som eleverne er bekendt med.

Når lærere er forbilledlige eller eksemplari-
ske, gør de det, som de ønsker, at eleverne 
skal gøre. Hvis en analyse af en ny genre skal 
introduceres for eleverne, gør læreren det 
ved at lave hele analysen eller velvalgte svæ-
re passager for eleverne. Lærerens eksem-
plariske demonstration skal være på samme 
taksonomiske niveau og med samme let-
heds- eller sværhedsgrad, som eleverne ef-
terfølgende skal i gang med. Hvem kender 
ikke det der med, at læreren gennemgår de 
første tre stykker i matematikbogen, og når 
eleverne går i gang med det fjerde og femte, 
var der pludselig en ny problematik, som læ-
reren ikke havde gennemgået – et fortegns-
problem, en anden type nulpunkter for en 
funktion eller lignende.

”Et af de tiltag, der har været altafgø-
rende, er tanken om den eksemplariske 
praksis. Det var en grænseoverskriden-
de fornemmelse at skifte fra den gængse 
undervisning, hvor der oftest er et samar-
bejde med eleverne. Rolleskiftet, hvor jeg 
skulle ”overtage scenen” og virkelig vise, 
hvad jeg kunne, var en øjenåbner. Her var 
det ikke et samarbejde eller gættekonkur-
rencen ”hvad læreren tænker”, der domi-
nerede, her var det en indførelse i præcis, 
hvad jeg ønskede, at eleverne skulle lære. 
Læreren, der viser eleven vejen. Denne 
form for undervisning, som fx foregår, når 
vi starter på et nyt emne, har jeg oplevet 
som virkelig effektiv for eleverne. De har 
fået en ahaoplevelse og ikke mindst en 
fornemmelse af lærerens faglighed og 
målet med deres undervisning.”

”Det første, som jeg har ændret, er den 
daglige eksemplariske undervisning især 
i forbindelse med matematikafleveringer. 
(…) kan man stille spørgsmålet om, hvor-
dan eleverne skulle vide, hvordan en afle-
vering laves, hvis de aldrig har prøvet det 
før. Det var derfor godt at få bekræftet i 
chanceulighedsprojektet, at mange elever 
har brug for at få vist “vejen”. I dag, når 
eleverne får første aflevering for, laver jeg 
altid de første opgaver med dem på tav-
len, så de ved, hvad der forventes af dem.”

Vi har med andre ord lagt vægt på, at læreren 
først viser eleverne fremgangsmåden via sit 
eget arbejde, og derefter “går med” elever-
ne og laver opgaven sammen med dem (se 
senere). Det at være forbilledlig eller eksem-
plarisk har været et gennemgående princip, 
som projektdeltagerne har taget til sig, og 
det har ændret deres måde at være lærere 
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HTX – Læreren går foran eleverne og viser vejen (engelsk)

I forbindelse med at eleverne skal løse en opgave med tilhørende mundtlig fremlæggelse, 
kan læreren tydeliggøre forventningerne fra underviserens side samt tydeligt demonstre-
re den metode, som eleverne skal anvende ved opgaveløsningen og ved fremlæggelsen.

Hvad gør man som lærer?

Før eleverne går i gang med arbejdet, løser læreren – med eleverne som tilskuere - en til-
svarende (god) opgave. 

Derefter afholder læreren selv en mundtlig præsentation med fokus på de punkter, man 
forventer, at eleverne også kommer ind på. 

Nedenstående er et eksempel på en opgave fra engelsk. Her er opgaven identisk med 
elevernes opgave, om end emnet er et andet. Her har underviseren fulgt arbejdsgangen, 
som eleverne senere skal følge, og der er lavet et eksemplarisk produkt – en mundtlig 
præsentation med brug af en power point – som præsenteres for eleverne.

Lærerens opgave:
Technology and the food industry

Group 1: 
Members of the group: The teacher
You are going to work with the use of technology in the fast food industry:
Your assignment is as follows:

* Read the text: “Making fast food faster”
• While reading highlight all the words that you don’t understand
• Look up the words in the dictionary
•  Make a list of the technological terms in the text – that are essential to 

the understanding of the technological theme
• If you have any questions – ask the teacher 

During your work in groups the teacher will pay you a visit and we will talk about and work 
with the technological vocabulary in the text. Your group will be assigned a period of time 
in which the teacher will work with you.

* Find more information on technology in the fast food industry online
• What is it? (what is the technology)
• What are the implications of using it?
•  How can technology in the fast food industry  

“help” the food industry – and the world? 
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* Create a presentation for the rest of the class (10-15 minutes)
•  Make a power point presentation – use pictures/graphs/numbers or 

other interesting information
•  Make a speech-sheet (tale-papir), so you are sure of what you are 

going to say, and who is going to say what (the speech paper will be 
up-loaded on Lectio) 

* Show the power point to the teacher before finishing the work
• Make corrections – if such are needed 

Det skal i det hele taget være tydeligt for eleverne, hvad opgaven går ud på, inden de 
begynder på den. I forbindelse med ovenstående opgave blev den læste tekst med over-
stregninger vist til eleverne, det samme blev ordlisten over tekniske udtryk. Læreren af-
holdt derudover en mundtlig præsentation med brug af de samme fokuspunkter, som 
eleverne senere skulle bruge.

Hvad kan man opnå?

Man opnår, at eleverne ser og oplever, hvordan opgaven skal løses og derigennem fjerner 
tvivlsspørgsmål og usikkerhed i forbindelse med opgavens løsning. 

Princippet kan bruges til gruppearbejde med mundtlige præsentationer, men også i for-
bindelse med oversættelser, tekst/digt-analyse, matematikopgaver, skriftlige opgaver (fx 
kronikker og redegørelser).

På Bankagerskolen arbejder eleverne ikke med opgaver i en ny genre, metode eller opgavety-
pe, før læreren har demonstreret sin egen eksemplariske måde at arbejde på.

Folkeskolen - Eksempler

Analyse (af et digt, en tekst, et billede, en film o. lign.)
Læreren viser sin egen analyse for klassen. Hvad man konkret gør (understregninger, no-
ter, forbindelsesstreger m.v.), og hvordan processen er. 

Skriftlig opgave
Kravene til en skriftlig opgave kan tydeliggøres for eleverne ved fx:

* At vise eleverne lærerens egen løsning af opgaven – både processen og resultatet

* At vise eleverne et eksempel på en god elevbesvarelse af denne type opgave

Matematikaflevering
Læreren laver de første opgaver for eleverne på tavlen, så eleverne ved, hvad der forven-
tes af dem.

På Bankagerskolen blev eleverne så fortrolige med denne arbejdsform, at de selv foreslog læ-
rerne, at lærerne viste dem, hvad det vil sige at gå til eksamen.
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Folkeskolen - Rollespil over eksamen i mundtlig dansk
Visionsmål Fokus på, at læreren er en fagperson, der har som hovedopgave at indvie  

eleverne i fagets sprog, metoder, vidensformer og teori.

Arbejdsmål Vi arbejder med at være eksemplariske - -> at vise eleverne vejen

Problemstilling, der 
skal løses – (evt. hvad er 
det, jeg/ vi oplever, som 
jeg/vi gerne vil forandre)

I forbindelse med 9. klasses afgangsprøver, går det en dag op for mig, 
at mine elever ikke ved, hvordan selve prøven skal foregå. Der er flere, 
der er i tvivl om, hvorvidt de skal have deres synopsis med, om de skal 
stå op, når de læser deres oplæsningsstykke, om de skal give hånd osv. 
Ting, som jeg faktisk forestillede mig, at de godt vidste eller havde for-
stået ud fra mine mindre gennemgange af eksamen
Dette vendte vi i dansklærerteamet, og vi blev enige om, at det ikke var 
hensigtsmæssigt for elevernes oplevelse af eksamen. Det, at de ikke 
kendte den præcise ramme for eksamen, fik dem til at føle sig utrygge. 
Dette ville vi gerne ændre på

Målbeskrivelse – 
hvad vil jeg opnå 
(evt. suppleret med fagmål)

Vi ville gerne give eleverne indsigt og indblik i en eksamen  
i dansk prøveform B

•  Give dem en generel forståelse for de kommende afgangsprøver
•  Skabe en tryghed for eleverne omkring eksamen
•  Skabe bedre resultater ved hjælp af trygheden og sikkerheden  

--> fremme motivationen
•  Give eleverne et klart billede af vurderingskriterierne 
•  Vise dem, hvordan man laver en god analyse ved hjælp af sin synopsis
•  Vise dem, hvordan man ”styrer” sin egen eksamen og bruger tiden  

hensigtsmæssigt

Målgruppe og 
deltagerforudsætninger

Alle elever, der skal til afgangsprøve. Eleverne har på dette tidspunkt 
fået godkendt deres synopser - derved ved vi lærere, at der er en  
basisviden om eksamen hos alle.

Beskrivelse af forløbet •  Vi lærere startede med at lave en eksemplarisk synopsis over en novelle
•  Herefter fordelte vi roller. Lisbeth var eksaminator, Betina censor og Anna elev 
•  Vi fik alle elever til at læse novellen og den dertilhørende synopsis
•  Eleverne fik til opgave at bruge tid på at forstå novellen og tænke over, hvordan 

de ville analysere den ved hjælp af synopsis. Gruppeopgave med efterfølgende 
læreropsamling

•  Vi opstillede et eksamensbord i auditoriet - med grøn dug, vand osv.
•  Eleverne fik den bedømmelsesseddel, som censor og eksaminator sidder med 

til en ægte eksamenssituation
•  Vi spillede skuespillet præcist efter tidsrammen til elevernes kommende eksamen
•  Eleverne hjalp med at bedømme ud fra de udleverede. bedømmelsessedler  

- de skulle forsøge at fastsætte en karakter
•  Eksaminator og censor voterede (mens eleverne lyttede) og fastsatte karakter
• Vi evaluerede via klassesamtale

Varighed: Forberedelse 1 lektion, rollespil 35 min.

Læreraktiviteter Forberedelse af synopsis, kopier af bedømmelsesark, forberedelse af 
eksamensopstilling i auditorium

Elevaktiviteter Læse og forstå novelle samt synopsis - lytte aktivt under gennemgang 
- evaluere efter bedømmelsesskema

Spor (af effekt) Eleverne blev meget mere trygge ved den kommende eksamen - og 
kunne forberede deres prøveoplæg yderligere

Andet Eleverne har haft et enormt flot eksamensgennemsnit. Desuden har 
deres oplevelse af at gå til eksamen været positiv
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gennemgik læreren et tilsvarende eksempel 
for eleverne, men samtidig ’gik han sammen 
med eleverne’ (se senere), da de skulle an-
vende matematik i deres eget projekt – de-
sign og materialer i produktion af en spise-
bordsstol. Her en beskrivelse af den fælles 
aktivitet.

På HTX er det vigtigt, at eleverne kan anven-
de matematik, fysik og kemi i deres arbejde 
med teknologifaget. Det er ikke nemt for ele-
verne. I forbindelse med, at eleverne skulle 
designe en spisebordstol og anvende mate-
matik til at demonstrere deres indsigt i for-
holdet mellem design og materialeforbrug, 

HTX - Anvendt matematik i teknologiundervisningen
Arbejdsmål At gå med eleverne

Problemstilling, der skal løses – 
(evt. hvad er det, jeg/ vi oplever, 
som jeg/vi gerne vil forandre)

Jeg oplever, at eleverne har svært ved at inddrage matematik 
og naturvidenskab i deres teknologiprojekter. Måske er det 
specielt de elever, der er gymnasiefremmede, der har svært 
ved at kombinere flere fag? Eleverne har fx svært ved at an-
vende matematik under udviklingen af et produkt

Målbeskrivelse – hvad vil jeg opnå 
(evt. suppleret med fagmål)

At give eleverne indsigt i, hvordan deres kompetencer fra ma-
tematikfaget kan anvendes i teknologi under udviklingen af 
et fysisk produkt

Beskrivelse af forløbet Eleverne skal lave en kostprisberegning på ét af de produkter, 
de har udviklet. Herefter ændres der på designet, og elever-
ne skal beskrive, hvad det gør ved beregningerne, og hvilke 
konsekvenser det får

Derefter skal der vælges et design med udgangspunkt i be-
regningerne og de fundne konsekvenser i forhold til de krav, 
der er stillet til produktet

Jeg vil ”gå med eleverne” ved først at vise, hvordan en kost-
prisberegning kan opstilles for en stol. En stol vil rumme man-
ge af de elementer, der også er i elevernes produkt

Dette skulle gerne få eleverne til at se og forstå, hvad det er, 
jeg mener med at anvende matematik til produktudvikling. 
Og samtidigt kan de se, hvad det er, jeg forventer af dem, og 
forhåbentligt, at det slet ikke er så svært

Læreraktiviteter Der bliver lavet en eksemplarisk undervisningsopgave fra min 
side. Jeg viser eleverne, hvordan de opstiller et regneark, der 
kan beregne vægt og pris på en stol ud fra nogle simple vari-
able som højde, bredde og materiale

Elevaktiviteter At lave stolberegningen sammen med mig. Derefter opstilles 
der et regneark ud fra deres eget produkt

Her vælges designvariabler (mål og materiale), og der bereg-
nes vægt og kostpris, hvor der ændres på variablerne
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som har svært ved at forstå, hvordan opga-
ven skal gribes an. Lærere har en tilbøjelig-
hed til at lave mange instruktioner og andre 
sproglige tilrettevisninger og korrektioner. 
Vi ønsker, at lærere i højere grad laver noget 
sammen med eleverne og dermed i praksis 
gør det tydeligt for eleven, hvordan man skal 
bære sig ad.

Det er svært at beskrive konkrete eksempler, 
da det at ’gå sammen med eleverne’ er nogle 
konkrete handlinger, der ofte opstår spontant 
i undervisningen. Men nedenstående er to ek-
sempler fra tømreruddannelsen.

Læreren ’går’ sammen  
med eleverne

Vi har også anvendt udtrykket ’at gå sammen 
med eleverne’. Vi mener, at vi som lærere har 
en tendens til ’at stå foran eleverne’. Der er 
selvfølgelig forskel på faglige traditioner. En 
matematiklærer regner ofte en opgave for 
en elev, som har svært ved at forstå en be-
stemt fremgangsmåde, men sådan foregår 
det ikke i alle fag. Dansklæreren formulerer 
ikke nødvendigvis sætninger, som en elev 
har svært ved at formulere. En tømrerlærer 
laver ikke et tagspær sammen med en elev, 

Tømreruddannelsen – Sidemandsoplæring på grundforløbet
På tømreruddannelsen arbejder man med decideret sidemandsoplæring. Denne didakti-
ske metode kan give inspiration til eksemplarisk undervisning i andre skole-/uddannel-
sesformer. Fordele ved sidemandslæring er: 

* Større nærvær mellem lærer og elev

*  Fokus på processen - bedre mulighed for at se sammenhæng mellem proces og produkt 

*  Ved at vejlede undervejs i processen minimeres elevernes fejlindlæring (fejlindlæring bli-
ver rettet, før den bliver til produktfejl)

*  Mulighed for at træne elevernes forståelse for det, der i særlig grad er vigtigt i forbindel-
se med udførelsen af en opgave

*  Bedre mulighed for at vise, træne og vejlede eleven i:
• At planlægge en opgave
• At tilrettelægge, hvordan arbejdsstedet indrettes
• Praktisk brug af værktøj og maskiner
•  At arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt herunder at holde orden m.v. 

*  Mulighed for at træne eleverne i at samarbejde med en erfaren tømrer om løsningen af 
en opgave og dermed øve eleven i at arbejde hurtigt og ”følge med”
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HTX - Anvendt matematik i teknologiundervisningen

Arbejdsmål Afklare om eleverne har valgt rigtig uddannelsesretning 
(på grundforløbet)

Problemstilling, der 
skal løses – (evt. hvad er
det, jeg/vi oplever, som 
jeg/vi gerne vil forandre)

Eleverne ved ikke, hvad de vil være. De har valgt tømreruddannelsen, 
men de ved ikke, hvordan det er at arbejde som tømrer i felten (erhvervs-
livet). Nogle elever har måske aldrig prøvet at arbejde i træ med far eller 
lignende, så deres forforståelse af faget er lig nul

Målbeskrivelse – hvad vil 
jeg opnå (evt. suppleret 
med fagmål)

Eleverne skulle gerne på dette forløb blive afklaret om, hvorvidt det er 
tømrer, de vil være, ved at prøve det af i praksis som ved praktik ved en 
mester. Forholdene er noget lig skolepraktikordningen

Beskrivelse af forløbet Elever arbejder i mindre grupper og med en lærer/svend ved deres 
side

Projektet skal være af mindre omfang og ikke inddrage teori eller sko-
lelignende undervisning, men derimod være som i erhvervslivet, hvor 
man bruger ”learning by doing”, og hvor lærer/svend arbejder med i 
projektet og vejleder løbende, hvordan han gerne vil have produktet 
til at se ud

Der skal ikke være noget opslag i bøger eller teoretiske begrundelser i 
projektet, men mere en bestemt og overbevisende instruktion fra læ-
rer/svend, som dikterer projektets løbende udvikling

Det kan være et projekt af en uges varighed, hvor produktet færdig-
gøres eller kan laves færdigt af eleverne i en selvstændig periode bag-
efter

Det kan fx være et skur/legehus, som bliver lavet på bestilling, eller 
som laves til videresalg. Produktet er for så vidt lige meget, men det 
er vigtigt, at svenden har sat sig godt ind i det, så der ikke bruges tid 
på det under processen. Det bliver derved også muligt for svenden at 
uddelegere opgaver til den enkelte elev og have det overordnede over-
blik over projektet

Eleverne kan se dette projekt i deres skema som noget ekstraordinært, 
og de skal være informerede om, at der gælder andre regler, mødeti-
der og pausetider i denne periode. Det kan fx være mødetider fra 8:00 
til 15:00 og pauser kl. 10:00 til 10:30 og 13:00 til 13:30

Da det er pauser uden for de regulære grundforløbselevers pauser, vil 
det være mest optimalt, at man beder elever om at tage madpakker 
med og holde pauserne i en skurvogn eller lignende, som ikke er for-
bundet med skolens daglige rutiner. Det vil derfor også være at fore-
trække at lave projektet på et andet sted, end eleverne normalt befin-
der sig. Det kan være et låneværksted eller udenfor, så man oplever 
den hverdag, som en tømrerlærling udlever ved at være i en virksom-
hed så realistisk så muligt

39



procespapir skal formuleres så alle elever har 
en chance for at forstå det. Det er derfor vig-
tigt, at alle fagudtryk forklares i et sprog, som 
eleverne kan forstå, og at der er mange ek-
sempler og vendinger, som eleverne kan bru-
ge og imitere i deres egen opgaveproduktion.

Procespapirer

En anden måde at være forbilledlig eller ek-
semplarisk på er ved at udarbejde procespa-
pirer eller manualer til, hvordan eleverne skal 
bære sig ad, når bestemte opgaver løses. Et 

STX - Procespapir for udarbejdelse af et essay på engelsk
Vejledning til engelsk essay

Struktur:
I et engelsk essay skal der være en indledning, brødtekst (analyse + fortolkning) og en 
konklusion/opsummering.

Indhold af de forskellige dele:

Indledning:

Kan udføres på minimum tre måder:

*  Den simple (kedelige) – This essay will analyze and interpret the short story “A Fortune” 
by Joy Monica T. Sakaguchi. First the title will be explained, then….

*  Tragten – et eksempel fra “A Fortune” (eksempel fra elev på Horsens Gymnasium)
Everybody needs to be loved and everybody needs to feel valuable once in a while. 
When you have helped someone, it is always good to know that they appreciate what 
you have done. Most children strive for appreciation from their parents. This is also the 
case in the short story “A fortune” by Joy Monica T Sakaguchi where the protagonist 
through all of his unhappy childhood wants to feel that his father appreciates him

*  Citatet – et eksempel fra “A Fortune”
”You’re tremendous, kid. You have to believe that”, is the emotional outcry to a 
lonely child, voiced by the protagonist of the short story “A Fortune” by Jay M. T. 
Sakaguchi. It is something that we all want to hear sometime in the course of our 
upbringing, but unfortunately not all people do. And so the lack of love and appre-
ciation can have dire consequences for the shaping of our personalities, as is very 
much the case of Sakaguci’s story

Brødtekst:
Er den svære del af opgaven, hvor man skal vise sine evner som neutral ”forsker”. I det føl-
gende vil de vigtigste litterære elementer i en analyse blive gennemgået. Rækkefølgen er 
vejledende. Men få det med i dine opgaver. 
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Det er et essay – så husk ingen punktform, men gerne afsnit. Skriv gerne sammenhæn-
gende og logisk. Nogle punkter kan godt komme i samme afsnit, når det giver mening. 
Fx giver det fin mening at kæde sprog og personkarakteristik sammen i ”A Fortune”, fordi 
sproget netop er med til at karakterisere fortælleren.

Husk altid at besvare de specifikke elementer der spørges efter i den opgave du skriver!

Gå videnskabeligt til værks – hvad skal du have med:
A. The Setting er altid godt at starte med. Her skal du skrive, hvor og hvornår historien 
foregår. Så er du i gang med din brødtekst og kan i samme afsnit fortsætte med en kort 
beskrivelse af handlingen.
Brug sætninger som:
The story is set in….

B. Kort resume af handlingen kommer efter (i det samme afsnit).
Brug sætninger som:
The story/it deals with the harsh life of a young pick-pocket and displays how lack of love can 
ruin a person’s life. The protagonist, who is also the narrator, is brought up to be a pick-pocket 
by his uncaring father. Even so, he still seems to love him, or at least to long for some sign of 
appreciation from his father (her skal der så komme et eksempel fra teksten – han gemmer 
pengene til faderen).
Eller … The plot revolves around a young pickpocket who….

C. Point of View Brug sætninger som:
The story is a first person narrative (fortælling), eller The story is written in the first person.

D. Style Her skal du skrive om strukturen og sproget i teksten.
Er den chronologically strucured, eller er der flashback? Skriv også om sproget. Er det 
educated eller endda formal på den ene side, eller er det colloquial (uformelt/talesprog) 
eller spoken language with much use of slang which seems to suggest that the protagonist has 
not received much education (fra “A Fortune”)? Husk som altid at komme med eksempler.

E. Characterization (med udgangspunkt i ”A Fortune”) - underbygges med eksempler fra 
teksten. Her kan vi godt inddrage sproget, han bruger, men start med udseendet (det står 
i teksten, hvor grim han er).
He is poor – his mother lives in a trailer. She is self-absorbed – only sees herself.
He did not have a real childhood, the kid reminds him of himself, and when he gives to the kid 
what was never given to him he is finally able let go of his emotions. The kid relieves him of his 
pain. The kid is like himself. Is he talking to the kid, or perhaps to himself? (he does)
A new start Monday (vigtigt) he feels good after having cried. The future looks good.
Men der er masser af eksempler, find dem og brug de vigtigste.
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F. Figurative Language (billedsprog) metaphors – similes (as/like), etc.
Kun relevant, hvis der er nogen. I nogle tekster er der mange, i andre ikke så mange. Put 
dem ind, hvor det er relevant. For eksempel kan det ligge i dit karakteristik-afsnit, hvis en 
person beskrives med en metafor.

G. The title - er ofte vigtigt i short stories.
I ”A Fortune” er det nærmest et pun (ordspil), ordet kan betyde skæbne eller en skat/
værdi. Kan beskrives sådan:
The narrator seems trapped in his miserable situation. He is obsessed with fortune cookies and 
fails to realise that he can actually change his own fortune. But then the kid comes along and 
by doing something actively, i.e. giving away his treasure of cookie notes and helping the kid, 
the narrator changes. He feels much better and seems to have freed himself of his traumatic 
feelings inside.

H. Theme. Kig efter, hvilket overordnet emne teksten behandler. I ”A Fortune” kunne det 
være forsømmelse af børn, og hvad det kan gøre ved disse børn og deres følelsesliv.
Så kan du bruge sætninger som: The overall theme of this short story could be neglect, and 
the severe consequences lack of good parenting can have on the children who are not treated 
with kindness and affection.

Pas på ikke at have for mange temaer!! – tag en beslutning.
 
Konklusion/opsummering
Prøv at sætte konklusionen i forbindelse med din indledning. Hænger de fint sammen er 
det godt. Ellers vil jeg mene, at en fin opsummering af problemstillingen er helt ok. Det er 
begrænset, hvad man kan bevise i et kort essay, som en engelsk stil jo er. Konklusionen er 
i et essay altså en opsummering af det, du bringer på banen i indledningen. Jeg synes, det 
er nemmere at lave en fornuftig afslutning på en tragt eller citatindledning.
Derfor er det bedste at skrive i sin opsummering To sum up, da man opsummerer snarere, 
end man slår noget fast.

Sproget du bruger og måden du skriver på:
Undgå talesprog – det er upræcist, der er meget mere præcision i skriftsprog.
Vær neutral (du er en forsker) - skriv ikke ”I think”, ”in my opinion”.
Tal ikke ned til din læser – skriv ikke ”Of course”, ”It is obvious that”
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Undgå i det hele taget at:

* Agitere (tale for en eller anden sag, du brænder for)

* Anmelde

* Bekende (sige, hvad du tror på)

* Belære

* Formode

* Fortælle

* Lovprise/nedgøre

* Postulere (påstå alt muligt uden at underbygge med gode eksempler fra teksten)

* Underholde (skriftlige censorer har ingen humoristisk sans)
 
Hvordan i praksis?

1.  Lav en note/tjekliste med de elementer, der lige er gennemgået (setting, characters, 
point of view, style, characterization, etc.). Listen kan være et stykke papir, du har liggen-
de ved siden af teksten. Husk at lave god plads på listen til at skrive på. Husk at få alle de 
ting med, som opgaven spørger efter ud over tjeklisten

2. Nu er du klar til at læse teksten
3.  Mens du læser, finder du helt sikkert ting i teksten, der passer til de ting, du har på din 

tjekliste. Når du finder noget til eksempelvis ”style” i teksten, streger du det under i tek-
sten og noterer det på dit noteark

4.  Efter at have læst teksten gennemgår du, hvad du har på notearket, og hvad du har 
streget under. Herefter udvælger du det vigtigste. Altså for eksempel de eksempler, der 
tydeligst viser noget om tekstens ”style”

5. Herefter laver du eksemplerne om, fra noter til sætninger, på dit eget engelsk
6.  Sætningerne om eksempelvis ”style” kan nu indgå i din brødtekst i det afsnit, hvor du 

behandler dette emne
7.  Nu mangler du blot at binde afsnittene sammen med løbende tekst. Et essay på engelsk 

må nemlig aldrig laves i punktform med overskrifter
8.  Herefter laves indledningen og opsummeringen/konklusionen

Essayet afleveres til tiden.
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er selvfølgelig et svar på denne problematik, 
men vi har også udviklet et andet begreb. Vi 
taler om trædesten. Trædesten skal forstås 
helt bogstaveligt, på samme måde som der 
kan være trædesten, der gør det nemmere 
for os at gå over en å. Trædesten er faglige 
trin, som fortsat vil støtte eleven hen i mod 
det punkt, hvor eleven selv kan finde vej. Man 
kan også forstå trædesten som en form for 
stilladsering. 

Trædesten

”… har nu i langt højere grad klart blik for, at 
der kan formidles på ganske mange måder 
- og at det er vores opgave at VISE, hvad vi 
mener, og give trædesten til alt og alle!”

Eleverne skal selvfølgelig også nå et punkt, 
hvor de selv er i stand til at udføre en fag-
lig handling. For nogen kan det være sværere 
end for andre. Undervisningsdifferentiering 
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HTX - Læsning af idehistoriske tekster
Problemstilling, der skal løses – 
(evt. hvad er det, jeg/vi oplever, 
som jeg/vi gerne vil forandre)

I faget idehistorie har en stor del af eleverne svært ved at læse 
de originale filosofiske /idehistoriske tekster. Vanskeligheder-
ne består både i: 

1.  at bryde den sproglige kode, fordi teksterne indehol-
der vanskelige ord og vanskelige (ikke ny-danske) 
sætningskonstruktioner

2. arbejde fagmetodisk med at analysere teksterne

Målbeskrivelse – hvad vil jeg opnå 
(evt. suppleret med fagmål)

Aktiviteten retter sig primært mod problemstilling 1), fordi den-
ne problemstilling må løses som en forudsætning for 2).
Målet er at få afprøvet, hvordan elevernes læseproces i faget 
idéhistorie kan kvalificeres, således at elevernes forståelse af 
teksternes budskab/indhold bliver tydeligere, så eleverne har et 
bedre udgangspunkt for en fagmetodisk tilgang til teksterne.

Beskrivelse af aktiviteten

Hvad skal bringes ind i 
elevernes horisont?

Hvordan?

Hvilke ’midler’?

Varighed

Progression
(indre sammenhæng)

Vi arbejder med en kildetekst af Platon, som er en dialog 
Platon-Menon. Vi starter med at læse teksten sammen og dis-
kutere betydningen af teksten

Bagefter bliver eleverne delt ind i to grupper. Den ene gruppe 
skal arbejde med at kunne læse teksten højt (at fremsige dele af 
teksten som dialog). Dette kræver, at eleverne er bevidste om, 
hvilke ord der rent faktisk optræder i teksten. Hvordan trykket 
skal lægges på de forskellige ord for at få flydende tale. Målet 
er, at denne tilgang vil gøre sproget mere tilgængeligt for ele-
verne, som dermed har en større chance for at bryde de sprogli-
ge koder. Eleverne fremfører dialogen for resten af klassen

Den anden gruppe skal arbejde med at omskrive dele af teksten 
til nydansk og derefter fremføre deres nye version for resten af 
klassen. Dette kræver, at eleverne er bevidste om, hvad der står 
i teksten, at de afkoder betydningen og omskriver til et nydansk 
sprog – altså at afkode teksten og videreformidle den til resten 
af klassen. Målet er også, at eleverne får afkodet teksten

Varigheden er to lektioner.

Det er den første kildetekst, som eleverne læser, og igennem 
denne øvelse burde eleverne opnå en begyndende kompe-
tence til at afkode og blive bevidste om, at en afkodning af 
primær tekster er nødvendig

Læreraktiviteter Igangsætning af eleverne. Vejlederrollen i løbet af deres arbej-
de med teksten. Opsamler bagefter

Elevaktiviteter Se ovenstående

Spor ( af effekt) Eleverne kom alle igennem teksten, de var alle aktiverede, og 
det virkede som om, at alle eleverne fik afkodet teksten

Bilag vedhæftet (fx forløbsplan) Opgaven og kildeteksten
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STX – Samfundsfag

Når du laver en undersøgelse, handler det kort sagt ”om at finde ud af noget”. Det er der-
for vigtigt, at du læser og forstår tabellerne korrekt. Det er desuden ofte bilagene i sam-
menhæng, der viser noget, og du må derfor ikke gå i gang med at skrive om tabel 1, før 
du har læst og forstået tabel 5.
Det er desuden vigtigt, at du ikke skriver om tabellerne en ad gangen, men at du derimod 
behandler tabellerne sammen, hvis de beskæftiger sig med det samme.

Herunder finder du et skema til behandling af tabellerne i undersøgelsesopgaver:

Formålet med skemaet er at sikre, at du skriver på tværs af bilagene. Når du har udfyldt 
dette skema, skriver du din besvarelse.
(Ovenstående er udviklet af FALS, Foreningen af Lærere i Samfundsfag)

Skemaerne kan differentieres efter behov ved, at læreren udfylder nogle af felterne, hvor-
efter eleverne selv skal gå videre.

Fremgangsmåde til behandling af tabeller 
i undersøgelsesopgaver:

Behandling af tabellerne inden du skriver:
• Hvad er opgavespørgsmålets fokus?
• Læs og forstå alle tabellerne
•  Inddel tabeller i grupper. Tabeller, der omhandler det samme sættes i 

gruppe sammen

Gruppering af tabellerne?
• Del tabellerne ind i grupper
• Giv hver gruppe en overskrift
•  Grupperne skal være relevante i forhold til besvarelse af  

opgavespørgsmålet

Behandling af din første gruppe tabeller:
• Hvad viser den første tabel i gruppen?
• Hvad viser den anden tabel i gruppen?
• Hvad viser de tilsammen om opgavespørgsmålet?
• Husk at give taleksempler

Behandling af din anden gruppe tabeller:
• Hvad viser den første tabel i gruppen?
• Hvad viser den anden tabel i gruppen?
• Hvad viser de tilsammen om opgavespørgsmålet?
• Husk at give taleksempler

Behandling af din tredje gruppe tabeller:
• Hvad viser den første tabel i gruppen?
• Hvad viser den anden tabel i gruppen?
• Hvad viser de tilsammen om opgavespørgsmålet?
• Husk at give taleksempler

Opsummering:
• Hvad viser tabellerne samlet set i forhold til opgavespørgsmålet?
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STX – Samfundsfag

I denne undersøgelsesopgave står der i bilag A1 en række kriterier for vellykket integrati-
on. Du skal undersøge, i hvor høj grad disse kriterier er opfyldt i tabellerne.

Når du laver en undersøgelse er det vigtigt, at du ikke behandler tabellerne en ad gangen. 
Du skal i stedet tage udgangspunkt i spørgsmålet og inddrage tabellerne, som det er re-
levant. I denne opgave er spørgsmålet, i hvor høj grad kriterierne er opfyldt, og du skal 
dermed tage udgangspunkt i kriterierne – ikke i de enkelte bilag.

Start med at udfylde nedenstående oversigt:

Til flere af kriterierne skal du kunne bruge flere tabeller.
Opsummer derefter i hvor høj grad de enkelte kriterier er opfyldt.

(Ovenstående er udviklet af FALS, Foreningen af Lærere i Samfundsfag)

Kriterierne: Hvilke tabeller kan anvendes til at besvare, i hvor høj grad de 
enkelte kriterier er opfyldt? Og hvordan?

Danskkundskaber og uddannelse: 
Efterkommere skal have samme 
danskkundskaber og samme 
uddannelsesniveau som dan-
skere

Selvforsørgelse: 
Udlændinge skal i samme grad 
som danskere forsørge sig selv 
uden indkomstoverførelser fra 
staten og kommunerne

Kontakt mellem udlændinge 
og danskere i hverdagen: 
Der skal være kontakt mellem 
danskere og udlændinge – det 
være sig i form af ægteskaber, 
som kolleger eller gennem al-
mindelig kontakt i hverdagen

Grundlæggende værdier 
og normer: 
Udlændinge skal tilslutte sig og 
efterleve nogle grundlæggende 
værdier og normer i Danmark, 
herunder overholdelse af lan-
dets love
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afprivatisering af skolen. Det skal ikke forstås 
således, at skolen skal fremtræde upersonligt, 
eller således at vi ikke værdsætter elevernes 
individuelle personligheder. Undervisningen 
og dens indhold skal naturligvis bidrage til 
elevernes individuelle dannelsesproces. Ele-
vernes forskelligheder betyder også, at dette 
vil foregå forskelligt.

Fokus på det faglige

Af visionen fremgår det, at vi ønsker at hjæl-
pe eleverne med at holde fokus på det fag-
lige. I undervisningen træder eleverne ind i 
forskellige faglige fælleskaber med særlige 
omgangsformer og normer. Faglokaler er en 
ting, tydelighed i forskel og ligheder mellem 
fagenes metoder en anden ting. Vi har talt om 

STX – Fokus på det faglige

Igennem arbejdet med projektet er vi gang på gang stødt på en helt afgørende faktor - 
nemlig tilgangen til skolearbejdet og mulighederne igennem dette arbejde.

Set fra lærerside har vi ikke tvivlet på, at grundstenen i vores arbejde har været en høj 
grad af faglighed, men vi har også set, hvor svært det har været for eleverne at se, hvil-
ken betydning denne indgangsvinkel har. Ikke forstået således at eleverne ikke har været 
bevidste om, at der kræves faglighed for at kunne blive studenter - men at det skal koste, 
er noget helt andet.

For det første har vi arbejdet med en afprivatisering af skolen. Eleverne er blevet gjort 
bevidste om, at når man går igennem skolens hovedindgang, går man fra et privat rum 
til et arbejds- og læringsrum. I dette rum er der andre spilleregler, end man har som pri-
vatperson. Fx er der fælles skole- og klasseregler, der skal overholdes for, at alle får bedst 
mulighed for at kunne tilegne sig viden.

Hvis der skal kunne ske en videnstilegnelse, er det nødvendigt at man kan lægge fx per-
sonlige problemer fra sig - så at sige parkere disse i skolens vindfang. Man skal altså kun-
ne komme til undervisning og i så høj grad som muligt være fri for at skulle forholde sig 
til det private. For at skolen kan blive dette frirum for den enkelte elev, er det nødvendigt 
at forklare eleverne, at det netop er en mulighed og et tilbud til dem. Her er det oplagt at 
vise eleverne, at lærere og elever har en fælles interesse i at skabe et arbejdsfællesskab. (I 
projektklassen tog det meget lang tid, inden eleverne kunne se det som et grundlag for, 
at de kunne opnå det bedst mulige resultat, og at det var en fordel for dem at ’give dem 
fri’ for disse problemfyldte tanker og konflikter).
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Følgende er små fif til, hvordan man kan 
bidrage til at holde fokus på det faglige.

Fokus på det faglige - Eksempler
For at understrege, at det er faget, der er det centrale, foretager læreren på Bankagersko-
len altid gruppeinddelingerne, derved kan eleverne ’holde fri’ fra de sociale positionerin-
ger. Stor elevtilfredshed med ordningen.

På STX anvender lærerne ofte ’the hat’, et program til at lave grupper med en tilfældig 
sammensætning.

Der er tydelige regler om, at mobilen skal være i tasken og kun anvendes til faglig brug 
efter anmodning fra læreren.

Begræns adgang til brug af computer og net, således at begge dele primært anvendes i 
en faglig sammenhæng.

Folkeskolen - Fagdage
Vi har i udskolingen fagdag om fredagen. Det betyder, at en årgang har det samme fag 
fra kl. 8.00 til 13.45.

Disse dage giver mulighed for, at lærerne arbejder tæt sammen om læringsmål og ind-
hold. Desuden giver det mulighed for, at eleverne kan komme i en fordybelse omkring det 
enkelte fag, som lektionslængderne på de andre skoledage ikke giver mulighed for. Det 
kan være ekskursioner, projekter – som både opstartes, gennemføres og evalueres sam-
me dag - og fx fremvisning af elevproduktioner, fx film i en given genre o.lign.

Når man har det samme fag en hel dag understøtter det, at eleverne holder fokus på fa-
get og ikke på alt muligt andet i skoledagen. Erfaringsmæssigt giver det ro til fordybelse.

STX - Faglig kontinuitet i en skolehverdag
Et andet vigtigt punkt er muligheden for at få en faglig kontinuitet. Vi oplever, at mange 
forløb splittes af mange forskellige - også faglige - aktiviteter, og vi arbejder nu med at 
finde en form, hvor kontinuiteten kan blive større fx via fagdage, fagperioder, omlægning 
af timestruktur for flerårige fag (fx udskydelse af historie til studieretningsforløbet).
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Når man stiller en opgave, er det afgørende at 
vise eleverne, hvordan den skal løses, så det 
bliver tydeligt for alle, hvad målet er, og hvor-
dan man når dertil. Nogle elever vil umiddel-
bart være på omgangshøjde med skolegen-
rerne, de spørgeord en opgave indeholder og 
hvordan og i hvilken rækkefølge, de skal gå i 
gang med opgavens enkelte dele. 

Et eksempel på, hvordan man kan tydeliggø-
re kravene til en skriftlig opgave for eleverne 
er at vise eleverne bedømmelseskriterierne, 
så disse ikke forbliver en indforstået eller en 
“hemmelig” lærerkode, der ligger til grund for 
bedømmelsen af elevens arbejde. Det vil sige, 
at man i introduktionen af nye opgavetyper 
først løser eksempler sammen med elever-
ne. Eksemplerne kan med fordel - evt. diffe-
rentieret - suppleres med varierende grad af 
opgavestilladsering. Dernæst kunne man vise 
eleverne et eksempel på en god besvarelse af 
denne opgavetype. Inden, de sendes hjem for 
at besvare opgaven, viser man dem bedøm-
melseskriterierne, og til slut opbygger man 
sin efterfølgende feedback ud fra samme 
princip om tydelighed om krav, forventninger 
og metode. Instruktionen og tydeligheden 
skal sikre, at alle elever har samme chance for 
at løse opgaven.

Eleverne skal vide,  
hvad de skal lære

”Den tydelige målsætning; Hvad er det egent-
lig vi skal lære? I stedet for at have fokus på 
aktiviteten og hvad vi skal lave, så have fokus 
på, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have, at 
eleverne lærer, og gøre det tydeligt for elever-
ne, hvad jeg vil have, at de skal lære.” 

”Endelig har jeg fået øget opmærksomhed 
på betydningen af at være meget konkret og 
eksplicit i formuleringen af de forventninger, 
jeg har til den enkelte elev.”

”For mig har projektet dermed været en 
øjenåbner, og jeg har lært:

•  At vi med tydelige krav og mål kan nå ud til 
alle elever

•  At de tydelige krav og mål skal kombires 
med en masse hjælp i form af fx ”træ-
desten”

•  At de tydelige krav skal eksemplificeres 
af læreren selv, der skal gå forrest og vise 
eleverne, hvordan opgaverne skal udfø-
res, og dernæst udføre dem sammen med 
eleverne”

Eleverne skal vide, hvad de skal lære. De skal 
kende de læringsmål, de arbejder hen imod - 
i hver lektion, undervisningsaktivitet og -for-
løb. Det er vigtigt at flytte fokus fra ”hvad skal 
vi lave?” til ”hvad skal vi lære?”. 

Målene skal være kendte, klare og tydelige, 
og læringsmålene skal være udformet i et 
sprog, som er forståeligt for eleverne. De læ-
ringsmål, der er sat for et givent forløb, træk-
kes ned i den enkelte undervisningssituati-
on, så undervisningen bliver bundet op på et 
konkret læringsmål. Under et konkret forløb 
henvises til de faglige mål, så eleverne kan 
koble aktivitet med fagligt mål.
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Folkeskolen – Faglige mål
De faglige mål – skrives på tavlen, på en plakat der hænges op, kan udleveres eleverne.

Folkeskolen - Eksamensmapper
Fra 7. klasses start får hver elev udleveret et ringbind med faneblade i. Heri sættes materi-
aler, der er vigtige at gemme. Det kan fx være et genreark, evalueringer af skriftlig dansk, 
målsætninger i forbindelse med faglige forløb osv. I det hele taget noter, der kan/skal bru-
ges i forbindelse med senere arbejde eller med afgangsprøven. 
At strukturere og holde orden i en mappe med faneblade er en prøvelse for mange elever, 
hvilket vi også bruger tid på at lære dem.

Folkeskolen - Eksempel på formulering af mål i matematik 

* Kunne omregne fra mm til cm til dm til m til km og modsatte vej 

* Kunne omregne fra mm2 til cm2 osv. 

* Kunne omregne fra mm3 til cm3 osv.

* Kunne omregne fra ml til cl til dl til l og modsatte vej

* Vide hvor mange mm, der er på en cm, hvor mange cm på en dm osv.

* Kunne bruge it-hjælpemidler til omregning

* Forstå sammenhængen mellem fart (hastighed), længde og tid

Eksempel på tydelige krav til opgave i samfundsfag
Sammenligning I en sammenligning skal du gå emnemæssigt frem på tværs 

af de to artikler. Dvs. du skal ikke redegøre for, hvad der står i 
de forskellige bilag et bilag ad gangen, men i stedet tage fat 
i et emne og behandle forskelle og ligheder for alle bilagene. 
Det er derfor en god ide at inddrage alle artiklerne allerede i 
første afsnit af din besvarelse

Diskussion En diskussion er en fagligt funderet afvejning af argumenters 
holdbarhed. Fokus skal være på problemstillingen, dvs. at der 
diskuteres det, der bliver spurgt om

Diskussionen kan fx struktureres som:
•  en modstilling af argumenter eller forklaringer med  

inddragelse af begreber og teori
•  en udfoldelse af relevante faglige argumenter, forklaringer 

eller teorier, som afvejes ud fra faglig viden

En diskussion afrundes ikke nødvendigvis med et entydigt 
svar, men kan med fordel sammenfattes med et nuanceret 
svar på opgaveformuleringens spørgsmål

Anvendelse 
af teori og begreber

Viser du fagligt overblik ved at inddrage relevant teori og re-
levante begreber fra undervisningen? Teori og begreber skal 
anvendes både i sammenligningen og diskussionen
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STX – Eksempel på formulering af mål for forløb i engelsk 
”The Gothic Universe”
I dette forløb skal I lære om kerneelementerne i gotisk litteratur. Efter forløbet er slut, skal 
I kunne genkende de typiske ting, der skaber et gotisk univers. Disse elementer bruges i 
stor udstrækning i dag i moderne horrorfortællinger og gyserfilm, og I bliver derfor kon-
fronteret med dem, hver gang I ser en ny gyser eller læser en uhyggelig bog. (Enhver gy-
serinstruktør kender sin gotik og bruger det mod jer, når han/hun gør jer bange). 

Til eksamen vil I få et tekstuddrag, der indeholder nogle af disse elementer. I skal så analy-
sere teksten som et essay, som vi plejer, men I skal også kunne se, hvilke gotiske elemen-
ter uddraget indeholder, og hvilke det ikke indeholder. Til sidst skal I ved eksamen kunne 
sammenligne jeres tekstuddrag med de andre gotiske tekster, vi har læst i forløbet. 

HTX – Idehistorie
Thomas Kuhn – Begrebsbank, med og uden svar
Thomas Kuhn – Begrebsbank!

*  Thomas Kuhn arbejder med mange begreber i sin videnskabsteori, og det kan være 
næsten umuligt at forstå, hvis man ikke har en begrebsbank. Det skal I nu lave i par. Prøv 
eventuelt at komme med eksempler fra den videnskabelige udvikling i jeres forklaring. 
Så giver det måske mere mening. 

*  Når I har lavet jeres begrebsbank, kan I gå tilbage til teksten og læse kildeteksten: ”Tho-
mas Kuhn, Videnskabens Revolutioner” – prøv at markere i teksten, hvilke ord fra be-
grebsbanken, som han anvender og/eller forklarer (jeg har farver med, I kan låne!)

*  Til sidst. Slutopgaven. Læs afsnittet ”Kritik af Kuhn” og prøv at besvare spørgsmål 1-3 i 
”Opgaver til fordybelse”. Det er her, hvor I skal vise, at I kan vurdere.

Begreb Forklaring 

Normalvidenskab

Paradigme

Anomali

Revolution

Paradigmeskift

Teoriladethed

Inkommensurabilitet
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Thomas Kuhn – Begrebsbank!

*  Thomas Kuhn arbejder med mange begreber i sin videnskabsteori, og det kan være 
næsten umuligt at forstå, hvis man ikke har en begrebsbank. Det skal I nu lave i par. Prøv 
eventuelt at komme med eksempler fra den videnskabelige udvikling i jeres forklaring. 
Så giver det måske mere mening. 

*  Når I har lavet jeres begrebsbank, kan I gå tilbage til teksten og læse kildeteksten: ”Tho-
mas Kuhn, Videnskabens Revolutioner” – prøv at markere i teksten, hvilke ord fra be-
grebsbanken, som han anvender og/eller forklarer (jeg har farver med, I kan låne!)

*  Til sidst. Slutopgaven. Læs afsnittet ”Kritik af Kuhn” og prøv at besvare spørgsmål 1-3 i 
”Opgaver til fordybelse”. Det er her, hvor I skal vise, at I kan vurdere

Begreb Forklaring 

Normalvidenskab I en normalvidenskabelig periode er de fleste forskere enige i, 
hvordan videnskabeligt arbejde skal foregå. Der er altså nogle 
”vedtagne” regler for, hvad der er videnskab

Paradigme Et tankemønster eller et sæt videnskabelige idealer, som sty-
rer forskningen. Teoretiske grundantagelser, som folk er enige 
i og tager for givet + eksempler på videnskabelige opdagelser 
på baggrund af de teoretiske grundantagelser

Retningslinjer for, hvordan forskning bør foregå og hvilke me-
toder, der kan anvendes

Anomali Data som ikke stemmer overens med de teoretiske grundan-
tagelser, som styrer paradigmet

Revolution Når der har været så mange anomalier, at paradigmet (de teo-
retiske grundantagelser) kommer under så stort pres, at para-
digmet bliver væltet, og det nye paradigme tager over

Paradigmeskift Når revolutionen er overstået, er der sket et skifte fra et pa-
radigme med et sæt af teoretiske grundantagelser til et an-
det sæt

Teoriladethed Tolkningen af data (empiri) afhænger af, hvilket paradigme 
der hersker, eller hvilket man tilhører. Dvs. et sæt observati-
oner vil blive tolket forskelligt inden for to forskellige para-
digmer

Inkommensurabilitet At paradigmerne er usammenlignelige. Det vil sige, at man 
ikke kan kommunikere på tværs af paradigmer. Man kan der-
for ikke sammenligne eller snakke sammen med en person, 
som tilhører det geocentriske paradigme, hvis man selv til-
hører det heliocentriske paradigme. De to paradigmer er in-
kommensurable

Tydelige mål gælder også for de skriftlige opgaver. I forbindelse med skriftlige opgaver skal 
det være tydeligt for eleven, hvad formålet med opgaven er, og hvad eleven skal lære af op-
gaven.
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Hvem skal så have hvilke opgaver? Tildelin-
gen af de forskellige opgaver til eleverne sker 
ud fra en vurdering af, hvilke forudsætninger 
eleven har for den faglige tilegnelsesproces. 
Til metoden er der udviklet et screeningsma-
teriale, som giver læreren og eleven en række 
pejlemærker for, hvor meget støtte og hvilke 
udfordringer der er hensigtsmæssige for ele-
ven. Lærerne kan vælge at følge resultatet af 
screeningen eller at lade eleven selv bestem-
me, hvilken opgavetype den enkelte skal ar-
bejde med. 

Det er således en central pointe ved metoden, 
at mens alle elever arbejder med det sam-
me faglige indhold og med samme under-
visningsmål, har relationen mellem lærer og 
elev og tilrettelæggelsen af elevernes arbej-
de en differentieret karakter. Metoden er inte-
greret i de opgaver, eleverne arbejder med og 
i den struktur, læreren organiserer omkring 
eleverne. Den er udviklet således, at lærerne 
– inden for klassefællesskabet – kan håndte-
re flere forskellige differentieringsaspekter: 
elevens tilegnelsesniveau, graden af elevens 
kendskab til og viden om den elevadfærd, der 
er knyttet til de forskellige undervisnings- og 
arbejdsformer, samt elevens afhængighed af 
læreren i den faglige tilegnelsesproces.

Undervisningsdifferentiering

I projektet har lærerne anvendt en bestemt 
metode til undervisningsdifferentiering. Me-
toden kaldes Rød, gul og grøn. I det følgende 
gives en kort præsentation, som selvfølgelig 
ikke kan indeholde alle aspekter ved meto-
den.

I modsætning til andre metoder til undervis-
ningsdifferentiering planlægger læreren kun 
ét forløb, når der arbejdes med Rød, gul og 
grøn. Ideen er, at hvis en lærer har valgt, at 
en bestemt novelle er en god mulighed for at 
forstå en bestemt digters univers, så kan no-
vellen ikke erstattes af andet materiale. Alle 
elever, uanset faglige forudsætninger, skal 
arbejde med novellen, og eleverne har sam-
me undervisningsmål, men deres arbejde skal 
stilladseres differentieret, så den enkelte elev 
får den nødvendige støtte og udfordring.

Der tages udgangspunkt i den gode opgave 
(se tidligere). Den gode opgave er lig det, der 
inden for metoden kaldes den røde opgave. 
En gul og en grøn opgave udvikles ud fra den 
røde opgave. Den grønne opgave indeholder 
lærerens manual til, hvordan opgaven skal lø-
ses, og den gule opgave består af en disposi-
tion til, hvordan opgaven løses. 

Tankegangen bag den differentierede stil-
ladsering er, at elever, der arbejder med den 
gule henholdsvis den grønne opgave, skal 
have mulighed for at opleve, at der er noget, 
de kan finde ud af, og at de kan lykkes med 
noget. 

STX - Eksempel: Fra Historieopgave til SRO og SRP 

Tydelige mål – tydelige krav
Undervisning i formalia
Vejledning er obligatorisk
(Erfaring - 3.b havde skolens bedste snit)
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STX - Opgave i samfundsfag, 1.g

Den danske velfærdsstatsmodel

Den røde opgave: 
Karakteriser og sammenlign forskellige velfærdsstatsmodeller med fokus på den danske 
velfærdsmodel. Diskuter og vurder i forlængelse heraf, hvilke udfordringer den danske 
velfærdsstat står over for i dag politisk såvel som økonomisk. Til at løse denne del af op-
gaven, skal du anvende SWOT-modellen. 

Den gule opgave:
Karakteriser og sammenlign forskellige velfærdsstatsmodeller med fokus på den danske 
velfærdsmodel. Diskuter og vurder i forlængelse heraf, hvilke udfordringer den danske 
velfærdsstat står over for i dag politisk såvel som økonomisk. Til at løse denne del af op-
gaven, skal du anvende SWOT-modellen.
Du kan få hjælp af læreren, men nedenstående finder du en disposition for, hvordan du kan 
løse opgaven. Den skal du følge. 

Opgave 1
Karakteriser og sammenlign forskellige velfærdsstatsmodeller med fokus på den danske 
velfærdsmodel. 
    a) Du karakteriserer modellerne ved at udfylde skema 1

Skema 1: Velfærdsstatsmodeller

    b)  Du sammenligner forskellige velfærdsstatsmodeller med fokus på den danske vel-
færdsmodel ved at se på, hvilke ligheder/hvilke forskelle der er mellem den danske 
model og de andre modeller.

Den residuale 
model

Den universelle 
model

Den selektive/den
korporative model

Eksempel på land(e)

Hvordan er velfærden 
finansieret?

Grad og type af  
omfordeling, dvs.:

•  Hvor stor er  
omfordelingen?

•  Og fra hvem til hvem? 

Hvilket syn på individet 
ligger bag modellen?
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Opgave 2 

Diskuter og vurder i forlængelse heraf, hvilke udfordringer den danske velfærdsstat står 
over for i dag politisk såvel som økonomisk.

    a)  Du skal lave en SWOT for de økonomiske og politiske udfordringer, den danske vel-
færdstat står over for.

Hjælp: Inden I udfylder SWOT-modellen, kan I finde inspiration i følgende problemstil-
linger. Vær opmærksom på, at samme problemstilling godt kan placeres flere steder i 
modellen afhængigt af, hvilken synsvinkel man har. Find gerne på flere problemstillinger.

* Danskerne er villige til at betale en høj skat

* I fremtiden vil der være flere ældre mennesker end unge

* Danmark har et af verdens højeste skattetryk

* Det danske arbejdsmarked er fleksibelt i kraft af Flexicurity-modellen

*  Globaliseringen gør det lettere at flytte såvel mennesker som virksomheder og kapital 
over grænserne

* Den danske velfærdsstat gør borgerne svage

*  Den danske velfærdsstat øger ligheden i samfundet > liberalist: det er en ulempe – socia-
list: det er en fordel

*  Det er nødvendigt at reformere velfærdsstaten, så flere må klare sig selv – hvordan kun-
ne sådanne reformer skrues sammen?

* Flere og flere får en privat sundhedsforsikring gennem deres arbejdsplads

* Find selv flere eksempler

SWOT-analysemodel – Velfærdsstaten

    b) Hvilke udfordringer er der for den danske velfærdstat?

Interne situation

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses)

Eksterne situation

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses)

56



   c) I skal nu diskutere og vurdere disse udfordringer. 
         Tips: hvis I synes, at det er svært at diskutere, så kan I kikke på jeres SWOT og tale om (fx), 

hvordan I som unge i Danmark ser på udfordringer og muligheder. En anden mulighed 
er at se udfordringerne fra politikernes side, de skal både sørge for, at udgifter og ind-
tægter hænger sammen, og samtidig vil de gerne have så mange stemmer som muligt.

   d) Hvilke ideologiske synspunkter ligger til grund for jeres vurdering og diskussion? 

Den grønne opgave:
Karakteriser og sammenlign forskellige velfærdsstatsmodeller med fokus på den danske 
velfærdsmodel. Diskuter og vurder i forlængelse heraf, hvilke udfordringer den danske 
velfærdsstat står over for i dag politisk såvel som økonomisk. Til at løse denne del af op-
gave, skal du anvende SWOT-modellen.
Du vil løbende kunne få hjælp af læreren. Men nedenstående er opgaven opdelt i en række 
delopgaver, som du skal løse for at have en samlet løsning. Hver gang du møder en ☺ skal 
du lige have feedback fra mig, inden du går videre.

Opgave 1
Karakteriser og sammenlign forskellige velfærdsstatsmodeller med fokus på den danske 
velfærdsmodel. 
   a) Du karakteriserer modellerne ved at udfylde skema 1
        (Bemærk, hvad modellerne karakteriseres ved – fx finansiering)

Skema 1: Velfærdsstatsmodeller

Den residuale model Den universelle 
model

Den selektive/den
korporative model

Eksempel på land(e) De skandinaviske lande
 •  Den skandinaviske  

model

Hvordan er velfærden 
finansieret?

Grad og type af  
omfordeling, dvs.:

•  Hvor stor er  
omfordelingen?

•  Og fra hvem til hvem? 

Meget lille grad af om-
fordeling fra de rigeste 
til de allerfattigste 
> vertikal omfordeling
Markedet som den 
bedste fordeler af 
velfærd
> ulighed

Hvilket syn på individet 
ligger bag modellen?

Stort fokus på 
fællesskaber, fx 
familien, arbejdet.
Nærhedsprincippet: 
Hvad mindre enheder 
i samfundet kan klare, 
skal ikke overføres til 
staten
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   b)  Du sammenligner forskellige velfærdsstatsmodeller med fokus på den danske vel-
færdsmodel ved at se på, hvilke ligheder/hvilke forskelle der er mellem den danske 
model og de andre modeller.

Skriv med dine egne ord, hvordan den danske velfærdsmodel adskiller sig fra de to andre 
modeller

☺
Opgave 2 
Diskuter og vurder i forlængelse heraf, hvilke udfordringer den danske velfærdsstat står 
over for i dag politisk såvel som økonomisk.
   a)  Du skal lave en SWOT for de økonomiske og politiske udfordringer den danske vel-

færdstat står over for.

        SWOT består i, at I optegner de økonomiske og politiske muligheder, trusler, styrker 
og svagheder, der findes i forbindelse med den danske velfærdsmodel. 

Hjælp: Inden I udfylder SWOT-modellen, kan I finde inspiration i følgende problemstil-
linger. Vær opmærksom på, at samme problemstilling godt kan placeres flere steder i 
modellen afhængigt af, hvilken synsvinkel man har. Find gerne på flere problemstillinger.

* Danskerne er villige til at betale en høj skat

* I fremtiden vil der være flere ældre mennesker end unge

* Danmark har et af verdens højeste skattetryk

* Det danske arbejdsmarked er fleksibelt i kraft af Flexicurity-modellen

*  Globaliseringen gør det lettere at flytte såvel mennesker som virksomheder og kapital 
over grænserne

* Den danske velfærdsstat gør borgerne svage

*  Den danske velfærdsstat øger ligheden i samfundet > liberalist: det er en ulempe – socia-
list: det er en fordel

*  Det er nødvendigt at reformere velfærdsstaten, så flere må klare sig selv – hvordan kun-
ne sådanne reformer skrues sammen?

*   Flere og flere får en privat sundhedsforsikring gennem deres arbejdsplads

* Find selv flere eksempler
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SWOT-analysemodel – Velfærdsstaten
Jeg har sat et par eksempler ind. Sæt flere ind.

☺
   b)  Hvilke udfordringer er der for den danske velfærdstat? Skriv med egne ord, hvad re-

sultatet er af jeres SWOT (se, hvad I har skrevet under trusler og svagheder)

   c)  I skal nu vurdere disse udfordringer – det gør I ved at se på, i hvilket omfang styrker 
og muligheder kan opveje de trusler og svagheder, I fandt frem til. Skriv med egne ord

Interne situation

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses)

•  Danskerne er villige til at betale en høj skat og prio-
riterer bedre velfærd frem for skattelettelser

•  Danskerne forventer et meget højt serviceniveau, når 
de betaler så høj en skat: Bedre skoler, bedre syge-
husbehandling, bedre ældrepleje etc. > forventnings-
pres > politisk såvel som økonomisk udfordring

Eksterne situation

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses)

•  Globaliseringen: mulighed for at rekruttere kvalifi-
ceret arbejdskraft andre steder i verden > fordel i en 
situation med mangel på arbejdskraft i fremtiden > 
mulighed for vækst trods ulemper i den demogra-
fiske udvikling

•  Globaliseringen: lave lønninger andre steder i ver-
den > outsourcing > tab af danske arbejdspladser > 
trussel mod økonomi og vækst > trussel mod finan-
sieringen af velfærdsstaten
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   d)  I skulle både diskutere og vurdere. I mangler (måske) diskussionen. Diskussion bety-
der, at I vejer for og imod forskellige synspunkter på en problemstilling. Hvilke diskus-
sioner (synspunkter) havde I, i forbindelse med den vurdering I udfærdigede i opgave 
c)? Skriv med egne ord en opsummering 

Tips: Hvis I synes, at det er svært at diskutere, så kan I kigge på jeres SWOT og tale om (fx), 
hvordan I som unge i Danmark ser på udfordringer og muligheder. En anden mulighed er 
at se udfordringerne fra politikernes side, de skal både sørge for, at udgifter og indtægter 
hænger sammen, og samtidig vil de gerne have så mange stemmer som muligt.

☺
    e)  Hvilke ideologiske synspunkter ligger til grund for jeres vurdering og diskussion? 

(Tillægger I fx ideologisk staten nogle særlige opgaver, som andre måske ikke vil 
tillægge den)?
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HTX – Opgave i engelsk

Rød opgave:
Possessive pronominer – ejestedord.
Du skal arbejde med ejestedord. Lav følgende opgaver. 
Du kan læse reglerne for possessive pronominer på side 59/60 i det lilla grammatikhæfte. 

Find ejestedordene i følgende sætninger:
Kumar’s house in London was a sign of his successful integration.
He’s happy to replace his Brick Lane flat with a classy suburban house.
Where are your passports? I have lost mine.
Our homeland is Cuba. What is yours?
This Green Card is hers. Where is mine?
The suitcase is theirs. I’d like to know where my bag is.

Indsæt manglende ord:
They had to flee from __________ home in the dead of night. (deres)
“Is this passport ____________?”, the border officer asked the young Mexican. (dit)
___________ cultural background was very different from __________. (vores – deres)
Bangla Town with _________ many Bangladeshi immigrants is a colourful part of London. (dens)
A friend of _________ knew a people smuggler who might take them across the border. (deres)
She had had to give the people smuggler all _________ money. (hendes)
She longed to get out of the asylum camp and find a place that was __________ alone. (hendes)

Oversæt sætningerne til engelsk:
Sejren er vor!
Vi troede, tøjet var hendes.
Er bøgerne mine eller dine?
Ræven havde fundet sin mad.
Rotten så på mig med sine ækle, små øjne.
Jeg har mødt Deres kone før, men jeg tror ikke, De har mødt min.
Terrys tøj er dyrere end mit.
Holdet led sit første nederlag i går.
Klassen var utilfreds med deres lærer.

Oversæt teksten til engelsk:
Hun så på sig selv med kritiske øjne: ørerne var for store, næsen for lille, håret var OK, men 
huden var fuld af bumser. Hun misundte piger, som var lidt ældre end hende. De virkede sikre 
på sig selv, når de var sammen med drenge, mens hun bare havde lyst til at gemme sig. Hvor-
for var det så svært for hende at opføre sig naturligt? Havde de smarte, selvsikre piger haft 
de samme problemer som hende? Hendes far sagde tit, at udseendet ikke var så vigtigt. Det 
var mere et spørgsmål om charme og udstråling. Det var nemt for ham at sige; han var gam-
mel og venlig, men han forstod sig ikke på teenagepiger og deres problemer. Nu klædte hun 
sig på, pudrede ansigtet, kom masser af sort mascara på øjenvipperne og besluttede sig til at 
lade som om hun morede sig sammen med vennerne, ligegyldigt hvor usikker hun følte sig. 
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Gul opgave:
Possessive pronominer – ejestedord.

* Bruges til at betegne et ejerforhold

* Bruges i stedet for navneordet, så man undgår at gentage det

*  Når du bruger det possessive pronomen, er det et ejefald i sig selv 
Du skal altså ikke bruge apostrof!

Eksempel:
  Almindeligt ejefald Possessive pronomen 
  The man’s car His car

Du kan evt. genlæse reglerne for possessive pronominer på side 59/60 i det lilla gramma-
tikhæfte, men her er en oversigt over de vigtigste regler. 

  Kort form foran navneord Lang form, når det står alene
1. person ental my mine
2. person ental your yours
3. person ental his, her, its his, hers, its
1. person flertal our ours
2. person flertal your yours
3. person flertal their theirs

Find ejestedordene i følgende sætninger (jeg har vist løsningen i den første linje):
Kumar’s house in London was a sign of his successful integration.
He’s happy to replace his Brick Lane flat with a classy suburban house.
Where are your passports? I have lost mine.
Our homeland is Cuba. What is yours?
This Green Card is hers. Where is mine?
The suitcase is theirs. I’d like to know where my bag is.

Indsæt manglende ord:
They had to flee from __________ home in the dead of night. (deres)
“Is this passport ____________?”, the border officer asked the young Mexican. (dit)
___________ cultural background was very different from __________. (vores – deres)
Bangla Town with _________ many Bangladeshi immigrants is a colourful part of London. (dens)
A friend of _________ knew a people smuggler who might take them across the border. (deres)
She had had to give the people smuggler all _________ money. (hendes)
She longed to get out of the asylum camp and find a place that was __________ alone. (hendes)

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK:
Hvis du taler om tøj eller legemsdele, skal du bruge ejestedord: She took off her sandals – 
he kicked his foot against the wall. Five asylum seekers lost their lives in the riots.
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Oversæt sætningerne til engelsk:
Sejren er vor!
Vi troede, tøjet var hendes.
Er bøgerne mine eller dine?
Ræven havde fundet sin mad.
Rotten så på mig med sine ækle, små øjne.
Jeg har mødt Deres kone før, men jeg tror ikke, De har mødt min.
Terrys tøj er dyrere end mit.
Holdet led sit første nederlag i går. 
Klassen var utilfreds med deres lærer. 

Noget af teksten er ikke blevet oversat til engelsk. Oversæt sætningerne i kursiv til engelsk:
Hun så på sig selv med kritiske øjne: ørerne var for store, næsen for lille, håret var OK, men hu-
den var fuld af bumser. She envied girls who were a little older than her. They seemed sure 
of themselves when they were together with boys while she only wanted to hide. Hvorfor 
var det så svært for hende at opføre sig naturligt? Havde de smarte, selvsikre piger haft de sam-
me problemer som hende? Her father often said that looks were not that important. It was 
more a question of charm and charisma. Det var nemt for ham at sige; han var gammel og 
venlig, men han forstod sig ikke på teenagepiger og deres problemer. Now she got dressed, 
powdered her face, put lots of black mascara on her eyelashes and decided to pretend 
that she had fun with her friends no matter how insecure she felt. 

Grøn opgave:
Possessive pronominer – ejestedord.

* Bruges til at betegne et ejerforhold

* Bruges i stedet for navneordet, så man undgår at gentage det

*  Når du bruger det possessive pronomen så er det et ejefald i sig selv 
Du skal altså ikke bruge apostrof!

Eksempel:
  Almindeligt ejefald Possessive pronomen 
  The man’s car His car

Du kan evt. genlæse reglerne for possessive pronominer på side 59/60 i det lilla gramma-
tikhæfte, men her er en oversigt over de vigtigste regler. 
  Kort form foran navneord Lang form, når det står alene
1. person ental my mine
2. person ental your yours
3. person ental his, her, its his, hers, its
1. person flertal our ours
2. person flertal your yours
3. person flertal their theirs

Eksempel:
  It is my car The car is mine
  Is this your hat? Is this hat yours?
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Find ejestedordene i følgende sætninger (jeg har vist løsningen i den første linje):
Kumar’s house in London was a sign of his successful integration.
He’s happy to replace his Brick Lane flat with a classy suburban house.
Where are your passports? I have lost mine.
Our homeland is Cuba. What is yours?
This Green Card is hers. Where is mine?
The suitcase is theirs. I’d like to know where my bag is.

Indsæt manglende ord:
They had to flee from __________ home in the dead of night. (deres)
“Is this passport ____________?”, the border officer asked the young Mexican. (dit)
___________ cultural background was very different from __________. (vores – deres)
Bangla Town with _________ many Bangladeshi immigrants is a colourful part of London. (dens)
A friend of _________ knew a people smuggler who might take them across the border. (deres)
She had had to give the people smuggler all _________ money. (hendes)
She longed to get out of the asylum camp and find a place that was __________ alone. (hendes)

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK:
Hvis du taler om tøj eller legemsdele, skal du bruge ejestedord: She took off her sandals – 
he kicked his foot against the wall. Five asylum seekers lost their lives in the riots.

Oversæt ordene i parentes til engelsk:
Victory (er vor)!
(Vi troede) the clothes were (hendes).
Are the books (mine eller dine?)
The fox had found (sin mad).
(Rotten så på mig med sine) disgusting, little eyes.
I have met (Deres kone før), but I do not think that (De har mødt min).
Terry’s clothes are more expensive (end mit)
(Holdet) suffered (sit første) defeat yesterday
The class was dissatisfied with (deres lærer).

Noget af teksten er ikke blevet oversat til engelsk. Oversæt sætningerne i kursiv til en-
gelsk:
Hun så på sig selv med kritiske øjne: ørerne var for store, næsen for lille, håret var OK, men hu-
den var fuld af bumser. She envied girls who were a little older than her. They seemed sure 
of themselves when they were together with boys while she only wanted to hide. Hvorfor 
var det så svært for hende at opføre sig naturligt? Havde de smarte, selvsikre piger haft de sam-
me problemer som hende? Her father often said that looks were not that important. It was 
more a question of charm and charisma. Det var nemt for ham at sige; han var gammel og 
venlig, men han forstod sig ikke på teenagepiger og deres problemer. Now she got dressed, 
powdered her face, put lots of black mascara on her eyelashes and decided to pretend 
that she had fun with her friends no matter how insecure she felt. 
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Folkeskolen - Eksempel på undervisningsforløb i dansk
Undervisningsforløb med ”Broer”, Norsk & Svensk til Dansk.

Mål: Filmtekniske virkemidler, berettermodel, kortfilmsgenren og analysere handling.
Vi har arbejdet med en fælles forforståelse af 1950´erne, tidens seksualmoral, kønsroller samt 
Frelsens Hær.
Vi ser filmen ”Pin up” i fællesskab første gang for den fælles oplevelse.
Derefter skal I selv arbejde med kortfilmen ”Pin up” for at få en forståelse af filmen. Svarene 
på opgaverne skal alle skrive i eget hæfte.

Rød opgave:
Opgave 1: 

*  I skal se filmen ”Pin up” og sætte handlingen ind i berettermodellens syv faser. (Se bilag 1)

* Argumenter for ’point of no return’ og ’klimaks’.

Opgave 2: 
Til denne opgave skal I bruge jeres filmkompendie, find det frem.

* Nu skal I gense sekvensen i Berits lejlighed
•  I skal fokusere på billedbeskæringen. Få øje på scener i filmen, hvor der 

bruges close-ups og notér scenerne ned. Hvilken effekt har brugen af clo-
se-ups?

* Læg mærke til farverne i filmen. Hvilken virkning har farverne?

* Hvilke lyde er der i filmen? Brug kompendiet, hvis I har brug for at genopfriske lydsiden

* Hvilken virkning har lydene?

Opgave 3: 
I skal nu se på jeres besvarelse af opgave 1 og 2 og bruge jeres svar her til at svare på:

*  Hvad er filmens tema? Det betyder, at I skal undersøge, hvad filmen vil fortælle os, og 
hvorvidt og hvordan det lykkes

       Bilag 1: Berettermodel

Udtoning

Klim
aks

Konfliktoptrapning
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Gul opgave:
Opgave 1: 

* I skal se filmen ”Pin up” og sætte handlingen ind i berettermodellens syv faser

I ser berettermodellen her, og jeg er begyndt at udfylde modellen – gør den færdig!

Anslag:  Vi ser Fatty sidde på trappen. 
  Han fortæller, at han aldrig har set en nøgen kvinde.
Præsentation: 
Uddybning:
PONR:
Konfliktoptrapning:
Klimaks:  Berit er ude at gøre sig klar, håndtaget bevæger sig.
Udtoning:

☺
* Kig på modellen og begrund dit valg af ’point of no return’ og klimaks.

I løser denne opgave ved at se på, hvad sker der i handlingen op til klimaks og ved at overveje, 
hvad er det, der sker, som ikke kan gøres om igen?

Udtoning

Klim
aks

Konfliktoptrapning
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Opgave 2: 
Til denne opgave skal I bruge jeres filmkompendie, find det frem.

Nu skal I gense sekvensen i Berits lejlighed.
Når I ser sekvensen skal I lægge mærke til det, vi kalder billedskæringen. 
I denne film vil vi interessere os for close ups.

Her ser du et eksempel på close up:

Close-up – går helt tæt på person eller ting

Find tre steder i sekvensen, hvor der bruges close-ups og beskriv, hvad der foregår i sce-
nerne.

  Se på din besvarelse om de tre close ups og skriv med egne ord, hvilken virkning 
close ups har i denne film. Tror I, at denne virkning er generel i alle film?

* Læg mærke til farverne i filmen. Hvilken virkning har farverne? Udfyld skemaet

Farve Stemning / virkning
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* Hvilke lyde er der i filmen? (Reallyd, effektlyd, det talte ord) 
 Hvilken virkning har lydene? Udfyld skemaet

Opgave 3: 
I skal nu se på jeres besvarelse af opgave 1 og 2 og bruge jeres svar her til at svare på:

*  Hvad er filmens tema? Det betyder, at I skal undersøge, hvad filmen vil fortælle os,  
og hvorvidt og hvordan det lykkes. 

Denne opgave løser du ved at svare på spørgsmålene i skemaet.

I får hjælp til at løse opgaverne, men husk at løse opgaverne én efter én, og I skal have tjekket jeres 
løsninger, hver gang I møder en ☺

Lyd Scene Virkning
(hvad gør lyden i filmscenen?)

Reallyd
Den lydkilde, der stammer fra 
billedet. Reallyden optages 
sammen med billedet

Voice over
Fortællerens stemme

Underlægningsmusik
Effektlyd

Prøv at skrive med egne ord, hvad filmen handler fortæller mig:

Kik på det du har skrevet – kan du med en kort sætning skrive, hvad filmens tema er?

Man skal altid begrunde, hvad man mener, er filmens tema. 
Det gør du ved svare på følgende spørgsmål:

Fortælleforløb

Se din besvarelse af opgave 1. 
Hvad understøtter dit udsagn 
om filmens tema? Skriv

Close-ups Farverne Lydene

Jeg har skrevet noget om, 
hvordan close-ups, farver og 
lyde bidrager til filmens tema. 
Du skal skrive noget mere ud 
fra din besvarelse af opgave 2.
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Grøn opgave:
Opgave 1: 

* I skal se filmen ”Pin up” og sætte handlingen ind i berettermodellens syv faser. 

I ser berettermodellen her, og jeg er begyndt at udfylde modellen – gør den færdig! Se bilag 1.

☺

* Kig på modellen og argumenter for klimaks og point of no return.

I løser denne opgave ved først at skrive stikord ned. 
Jeg er begyndt at skrive stikord – du skal fortsætte

Hvad sker der i handlingen op til klimaks?

– Berit siger: ”Når jeg spiller guitar, er jeg normalt ikke klædt sådan her” (05:52)

– Drengene venter med ansigtet mod døren

Udtoning

Klim
aks
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Hvad er det, der sker, som ikke kan gøres om igen?

Skriv med egne ord, hvorfor man kan kalde det, der sker, for filmens ’klimaks’ 
og ’point of no return’

Klimaks:

Point of no return:

Opgave 2: 
Til denne opgave skal I bruge jeres filmkompendie, find det frem.
Nu skal I gense sekvensen i Berits lejlighed. 
Når I ser sekvensen skal I lægge mærke til det, vi kalder billedskæringen og i denne film 
vil vi interessere os for close ups.

Her ser du et eksempel på close up:

Close-up – går helt tæt på person eller ting

Find tre steder i sekvensen, hvor der bruges close-ups og beskriv, hvad der foregår i sce-
nerne.

  1. Hvad er i close up?      Dørhåndtaget (06:04)
 Hvad foregår der i scenen?

  Håndtaget  trykkes ned og døren går langsomt op, Berits hånd kommer til 

syne, drengene venter i sofaen 
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   Skriv, hvilken virkning close up har i denne scene 

  Man bliver spændt på, hvad der kommer ind ad døren – hvordan Berit er

 klædt på

  2. Hvad er i close up?
 Hvad foregår der i scenen?

 Skriv, hvilken virkning close up har i denne scene 

  3. Hvad er i close up?
 Hvad foregår der i scenen? 

 Skriv, hvilken virkning close up har i denne scene

Se på din besvarelse vedr. de 3 close ups og skriv med egne ord, hvilken virkning close ups 
har i denne film. Tror I, at denne virkning er generel i alle film?
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* Læg mærke til farverne i filmen. Hvilken virkning har farverne? Udfyld skemaet
         Jeg har udfyldt noget af skemaet – du skal fortsætte

☺

* Hvilke lyde er der i filmen? (Reallyd, effektlyd, det talte ord) 
 Hvilken virkning har lydene. Udfyld skemaet

Opgave 3: 

I skal nu se på jeres besvarelse af opgave 1 og 2 og bruge jeres svar her til at svare på:

*  Hvad er filmens tema? Det betyder, at I skal undersøge, hvad filmen vil fortælle os,  
og hvorvidt og hvordan det lykkes. 

          Denne opgave løser du ved at svare på spørgsmålene i skemaet.

Farve Stemning / virkning

Lyd Scene Virkning
(hvad gør lyden i filmscenen?)

Reallyd
Den lydkilde, der stammer fra 
billedet. Reallyden optages 
sammen med billedet

Voice over
Fortællerens stemme

Underlægningsmusik
Effektlyd
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Brun, beige, grå (00:42)  Lidt kedeligt, uden action

Rød, orange (00:19) Mere spænding

Drengene i træet (01:52) Skaber stemning



Berettermodellen

Filmens navn: Hvilket land er den fra: 

Anslag (Hvad starter filmen med?)

 

Hvem (personer)

Hvor(miljø)

Hvornår(tid) 1950’erne 

Point of no return (handlingens højdepunkt indtil videre – nu er der ingen vej tilbage) 
Drengene er oppe i Berits lejlighed

Klimaks: (Historiens højdepunkt)

 

Udtoning (historien slutter) 
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Vi ser Fatty sidde på trappen

Han fortæller, at han aldrig har set en nøgen kvinde

Berit er ude at gøre sig klar, håndtaget bevæger sig

Pin up



Tømreruddannelsen - Et eksempel fra matematik 

Temaopgave nr. 1
Matematik niveau F

Hjerting Kirke
Rød opgave

Navn: 
Afleveret den: 
Temaopgave – Matematik niveau F.

Temaopgavens indhold og omfang:
Som en del af matematikundervisningen på F-niveau skal du udarbejde en temaopgave. I 
temaopgaven skal du opstille og løse opgaven på en måde, så du viser, hvordan den ma-
tematik du har lært, kan anvendes til at løse problemer fra den ”virkelige” verden. 
Ud over at du løser den stillede opgave, skal du beskrive den matematik, du anvender, på 
en måde, som viser, at du har en forståelse for de beregninger, du laver. 

Opgavernes løsning, aflevering og vurdering:
Opgaverne skal afleveres i form af en mindre rapport, hvor alle beregninger vises i syste-
matisk og overskuelig form. Det forventes, at opgaven afleveres printerudskrevet. Even-
tuelle tegninger kan vedlægges håndskrevet. 
Rapporten bør foruden forside, indholdsfortegnelse, tegninger og beregninger indeholde 
en konklusion, hvor du bl.a. vurderer beregningernes nøjagtighed og anvendelighed m.v. 
Opgaven vurderes af læreren og vil indgå i den samlede standpunktsvurdering. Ved vur-
deringen lægges der især vægt på følgende forhold:

* Selvstændighed i løsningen

* Overskuelighed og systematik

* Forståelse og matematisk overblik

Et eksempel fra matematik på tømreruddannel-
sen, hvor en lærer har stilladseret en temaopgave 
ved at give eleverne mulighed for at løse en grøn 
opgave. Den oprindelige opgave kan ses i Madsen, 
Preben: Teknisk Matematik Bind 1, 3. udgave. Er-
hvervsskolernes Forlag 1997.
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Temaopgave – matematik, niveau F.
Emne:
Beregninger på Hjerting Kirke. 

Det matematiske indhold i opgaven er følgende:

* Arealberegninger

* Pythagoras

* Trigonometri i retvinklede trekanter

Lidt om Hjerting Kirke
Hjerting ligger ca. 10 km nord for Esbjerg. I 1992 blev en ny kirke med en spændende ar-
kitektur og udsmykning indviet. 
Kirken er tegnet af arkitekt Alan Havsten-Mikkelsen, og en del af den indvendige udsmyk-
ning, bl.a. alteret, er foretaget af Robert Jacobsen.
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Opgave 1 

* Beregn det samlede gulvareal af kirken. (alle beregninger skal vises)

* Beskriv de matematiske formler, du har anvendt til løsningen

GRUNDPLAN (alle mål i meter)

Som det fremgår af fotoet herunder, 
er taget på nordgavlen belagt med 
glas.

FOTO AF HJERTING KIRKE 
(nordgavlen i forgrunden)

Opgave 2

*  Beregn arealet af murværket på 
nordgavlen (de grå dele)

*  Beregn længderne på stængerne 
a, b og c

*  Beregn hældningen på det brede 
tag i midten

*  Beskriv de matematiske formler du 
har anvendt til løsningen

SKITSE AF NORDGAVL (alle mål i meter)
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Temaopgave nr. 1.
Matematik niveau F

Hjerting Kirke
Grøn opgave

Navn: 
Afleveret den: 
Temaopgave – Matematik niveau F.

Temaopgavens indhold og omfang:
Som en del af matematikundervisningen på tømreruddannelsen skal du lave en temaop-
gave. I temaopgaven skal du opstille og løse opgaven på en måde, så du viser, hvordan 
den matematik du har lært, kan anvendes til at løse problemer fra den ”virkelige” verden. 
Ud over at du løser den stillede opgave, skal du beskrive den matematik, du anvender, på 
en måde, som viser, at du har en forståelse for de beregninger, du laver. 

Målet med opgaven:
Målet med denne opgave er, at du øver dig i at arbejde med mere komplicerede opgaver, 
hvor du skal anvende flere af de matematiske færdigheder, du har beskæftiget dig med. 

Opgavernes løsning, aflevering og vurdering:
Opgaverne skal afleveres i form af en mindre rapport, hvor alle beregninger vises i syste-
matisk og overskuelig form. Opgaven må meget gerne afleveres printerudskrevet, men 
kan også afleveres håndskrevet. Eventuelle tegninger kan under alle omstændigheder 
vedlægges håndskrevet.
Rapporten bør foruden forside, indholdsfortegnelse, tegninger og beregninger indeholde 
en konklusion, hvor du bl.a. vurderer beregningernes nøjagtighed og anvendelighed m.v. 
Opgaven vurderes af læreren og vil indgå i den samlede standpunktsvurdering. Ved vur-
deringen lægges der især vægt på følgende forhold:

* Selvstændighed i løsningen

* Overskuelighed og systematik

* Forståelse og matematisk overblik

Temaopgave – Matematik, niveau F.
Emne:
Beregninger på Hjerting Kirke. 

Det matematiske indhold i opgaven er følgende:

* Arealberegninger

* Pythagoras

* Trigonometri i retvinklede trekanter
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Lidt om Hjerting Kirke
Hjerting ligger ca. 10 km nord for Esbjerg. I 1992 blev en ny kirke med en spændende ar-
kitektur og udsmykning indviet. 
Kirken er tegnet af arkitekt Alan Havsten-Mikkelsen, og en del af den indvendige udsmyk-
ning, bl.a. alteret, er foretaget af Robert Jacobsen.

Opgave 1 

* Beregn det samlede gulvareal af kirken. (Alle beregninger skal vises)

GRUNDPLAN (alle mål i meter)
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Brug evt. følgende fremgangsmåde:
   a) Beregn arealet af det røde rektangel

   b) Beregn arealet af de 4 trekantede hjørner
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   c) Arealet af buer kan du beregne på følgende måde:
For at beregne cirkelbuen areal må du beregne cirkeludsnittets areal og fratrække den 
trekantede del af udsnittet, der er medtaget.

                                      minus                                              = 

Til brug for beregningen af cirkeludsnittets areal skal vinklen findes.
Dette gøres på følgende måde: 

Cirkeludsnittet deles i 2 lige store dele, hvorved der kan frembringes en retvinklet trekant 
(markeret med blåt) 

Beregn vinkel A ved hjælp af 
trigonometri (brug dit formelark)

    A

Cirkeludsnittets vinkel (v) = 2 * A

80



Beregn herefter cirkeludsnittets areal med formlen A
Udsnit

 =       

Arealet af trekanten beregnes med formlen A = ½ * h * g
Arealet af cirkelbuen beregnes ved at fratrække arealet af trekanten (se fig. 4). 

Det samlede areal af kirkens gulv kan nu beregnes.

Som det fremgår af fotoet herunder, er taget på nordgavlen belagt med glas.

FOTO AF HJERTING KIRKE (nordgavlen i forgrunden)

SKITSE AF NORDGAVL (alle mål i meter)

*r2*v
360
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Opgave 2

* Beregn arealet af murværket på nordgavlen (de grå dele)

* Beregn længderne på stængerne a, b og c

* Beregn hældningen på det brede tag i midten
Fremgangsmåde ved beregning af gavlparti 1 (markeret med rødt), husk der er 2 ens 
gavlpartier. 

Se model af gavlpartiet

Bredden af gavlen (markeret med blå) beregnes ved brug af Pyhagoras, idet bredden er 
hypotenusen i en ret vinkel. 
 

   a         b    Arealet af gavlen kan beregnes med formlen for en trapez. 

   A =         * h = bredden af gavlen (markeret med blå).

Beregn arealet af gavlparti 2 (markeret med grønt)

Til beregning af gavlparti 2 anvendes formlen for et rektangel:

A = l * b

De samlede areal af murværket kan nu beregnes.

a + b
2
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Beregning af stangen ”a”, ”c” og ”b”

Beregning af stang ”a”
Stangen ”a” kan beregnes ved hjælp af Pythagoras, idet ”a” er hypotenusen i en retvinklet 
trekant. (grøn trekant)

Beregning af stangen ”c”
Stangen ”c” kan ligeledes beregnes ved hjælp af Pythagoras, idet ”c” også er hypotenu-
sen i en retvinklet trekant. (blå tre-
kant)

Beregning af stangen ”b”
Stangen ”b” beregnes på sam-
me måde ved brug af Pythagoras. 
Stangen ”b” er hypotenusen i den 
røde retvinklede trekant.
Inden der kan foretages beregnin-
ger på den røde trekant, skal du be-
regne den skrå længde fra spidsen 
af taget til sternen, der er hypo-
tenusen i den lilla trekant.
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Evaluering kan ske ved læreren eller ved ele-
vernes selvevaluering. 

Evaluering af skriftlige opgaver

Selvom lærere er professionelle, kan det må-
ske ind imellem være lærerigt at ændre sin 
praksis, sådan som lærerne af og til gør på 
Bankagerskolen.

Elevernes selvevaluering

I arbejdet med elevernes selvevaluering kan 
man med fordel arbejde med forskellige mo-
deller på taksonomier (Kan - Kan næsten - 
Kan ikke).

Lærerens evaluering

Her gives et par eksempler på, hvordan lære-
ren kan målrettet forskellige konkrete evalue-
ringer af læringsmål. 

Tutorials

Vi har lånt det engelske udtryk for den form 
for faglig vejledning eller instruktion, der kan 
finde sted på et engelsk universitet eller col-
lege. I disse sessions er der forholdsvis få ele-
ver tilstede.

På HTX afprøvede vi dette i en række måne-
der med stor succes. En time om ugen i skif-
tende fag kunne elever få faglig vejledning, 
udfordring, hjælp eller instruktion af faglæ-
reren. 

En del af aktiviteterne i disse tutorials-aktivi-
teter kan minde om et lektieværksted, men 
er mere end det. Elever i dansk kan fx i disse 
sessions blive fagligt udfordret på en litterær 
analyse eller blive inspireret til videre littera-
turlæsning. Andre elever kan vælge at få en 
særlig analysemodel gennemgået endnu en-
gang, nogle kan tilbydes ekstra opgaver, og 
andre igen kan få vendt faglige og metodiske 
spørgsmål i forbindelse med en aflevering, 
hvad enten det er hjælp til at komme i gang, 
hjælp til processen eller til afslutningen.

Eleverne kan deltage frivilligt i disse tutorials 
eller kan blive henvist hertil af læreren.

Evaluering og feedback

Tydelig evaluering og feedback er lige så vig-
tig for elevmotivationen som tydelighed i 
kravene til opgaverne. Jo mere eksplicit man 
lægger sine bedømmelseskriterier frem for 
eleverne, jo lettere vil de have ved at hono-
rere kravene.

Systematisk evaluering og feedback er en del 
af elevernes læring. Det handler om at udvikle 
en evalueringskultur, der støtter eleverne i op-
bygningen af deres faglige og personlige selv-
forståelse.

Folkeskolen - eksempler

For at undgå, at en evaluering bliver 
farvet af relationen lærer-elev, kan man 
lade eleverne aflevere under et pseudo-
nym eller bytte afleveringer med en kol-
lega. 

Fordelen er, at en lærer ikke alene kan 
blive opmærksom på sine (evt.)bias, 
men også på sine for små/store forvent-
ninger til bestemte elever. 

Ulempen her er, at man ikke har mulig-
hed for at tilgodese pædagogiske over-
vejelser over en tilbagemelding til en gi-
ven elev, som tager hensyn til særlige 
behov/problemstillinger hos den pågæl-
dende elev.
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Folkeskolen - Logbog i matematik 
Arbejdsmål At gøre eleverne bevidste om målet med det enkelte mate-

matikforløb samt at evaluere dette ved hjælp af en elektronisk 
logbog

Problemstilling, der skal løses 
– (evt. hvad er det, jeg/vi oplever, 
som jeg/vi gerne vil forandre)

Eleverne er i høj grad i tvivl om, hvad målet med den under-
visning de får er. Desuden er mange i tvivl om, hvad de egent-
lig har lært, når timen eller forløbet er slut. Logbogen bliver 
brugt på mange forskellige måder alt efter, hvilken lærer der 
bruger den

Målbeskrivelse – hvad vil jeg opnå 
(evt. suppleret med fagmål)

Vi ønsker at gøre eleverne bevidste om, hvad målet med den 
enkelte time er, samt om de har opnået disse. Vi vil gerne ens-
rette logbøgerne, så det bliver nemmere at evaluere

Beskrivelse af forløbet Alle elever vil i starten af hvert forløb få de konkrete mål præ-
senteret. Herefter skal de ca. en gang om ugen evaluere på 
målene i et googledoc-dokument, som vi lærere hele tiden kan 
følge med i for at se, om de rent faktisk når de mål, vi opsæt-
ter. I forbindelse med det første forløb giver vi et eksempel på, 
hvordan en logbog kunne se ud, og hvilke ting de skal have 
med. Med tiden bliver det forhåbentlig en vane for eleverne 
jævnligt at kigge på de opstillede mål og evaluere på dem.
Varighed: Resten af skoleåret. Ca. en gang om ugen ca. 10 min 
hver gang

Læreraktiviteter Læreren opstiller de enkelte mål for hvert forløb og giver dem 
til eleverne. Læreren opstiller et eksempel på en logbog til før-
ste forløb, hvor man sammen med eleverne laver logbogen

Elevaktiviteter Eleverne plukker i målene alt efter, hvad de har arbejdet med, 
og vurderer, om de har nået målene og i givet fald hvordan

Spor (af effekt) Eleverne bliver bedre til at evaluere sig selv og bliver mere be-
vidste om, hvad de rent faktisk har lavet. Den enkelte lærer får 
også mere fokus på, hvad der skal læres, frem for hvad der 
skal laves
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Folkeskolen – Evaluering af skriftlig fremstilling i dansk

Man kan med fordel anvende afkrydsningsskemaet fra Undervisningsministeriets 
prøvevejledning i dansk.

Navn: Opgave:

Skriftlig 
fremstilling
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Besvarelsen er 
dækkende i forhold til 
opgaveformulering

Tydelig 
genrebevidsthed

Sproget
_ forståeligt, 
klart, varieret

Retskrivning og 
tegnsætning

Indholdets fylde

Disponering i forhold 
til indhold og genre

Layout: Margin, 
skrifttype, afsnit. 
Sammenhæng med 
genre

Endelig karakter:
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Folkeskolen - Evaluering af skriftlig fremstilling

Elevens navn:  Aa
Titel:  Flystyrtet

Kommentar:

Hej Aa.

Du viser i din øjenvidneberetning, at du har et rigtig flot skriftsprog. Du bruger et varieret 
ordforråd, du blander korte og lange perioder, du har forskellige sætningsled i forfeltet - 
det er rigtig godt og en virkelig god base for skriftlighed.

Desuden kan jeg se, at du har gjort dig umage med at skabe samspil mellem din tekst og 
dit layout - og det lykkes for dig. Det er godt afstemt - ikke for megen kursiv, fed osv. - 
ikke for lidt.

Der er et problem i din disponering. Opgaven går på at skrive en øjenvidneberetning om 
flystyrtet og oprydningsarbejdet. Den del får kun lov til at fylde ¼ af din opgave - og det 
er for lidt. Husk at være opmærksom på, hvad din opgave er - og disponér derefter.

Karakter: 7

Gem denne evaluering i din eksamensmappe under fanebladet ‘Skriftlig fremstilling’.

-3 00 02 4 7 10 12

Dækkende i forhold til 
opgaveformuleringen

Genrebevidsthed

Sproget er forståeligt, 
klart og varieret

Sikkerhed i retskrivning 
og tegnsætning

Indholdets fylde

Disponering i forhold til 
indhold og genre

Orden og layout

X

X

X

X

X

X

X
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Elevens navn:  Bb
Titel:   Flystyrtet

Kommentar:

Hej Bb

Du har skrevet en øjenvidneberetning, som gør det, den skal. Du sætter rammen, forklarer 
hvordan du ‘så’ flystyrtet, og du husker at komme omkring redningsarbejdet, som også er 
en del af opgaven - rigtig godt!

Du disponerer din opgave udmærket: en introduktion - hvad skal der ske, hvad er ram-
men - en brødtekst - flyvetur og styrt og en afslutning: redning og venners reaktion. Det 
er godt, at du har den overordnede tredeling: indledning, brødtekst, afslutning - det sæt-
ter en god ramme om teksten.

Hvis du vil forbedre dig, kan du med fordel arbejde med variation af sproget. Flere steder 
bruger du samme ord adskillige gange inden for få linjer - fx ordene ’turbulens’, ’så’ og 
’nu’. Brug gerne computerens synonymordbog til at variere ordvalget.
Desuden kan du gøre lidt mere ud af, hvad du ser/oplever ombord på det styrtende fly - 
gerne med en tydeligere formidling af følelser. Hørte man skrig - ringede passagerne de-
sperat til familie og venner osv. Lav gerne en tydeligere skildring af det drama, man kan 
forestille sig, udspiller sig på et styrtende fly.

Karakter: 7

Gem denne evaluering i din eksamensmappe under fanebladet ’Skriftlig fremstilling’.

-3 00 02 4 7 10 12

Dækkende i forhold til 
opgaveformuleringen

Genrebevidsthed

Sproget er forståeligt, 
klart og varieret

Sikkerhed i retskrivning 
og tegnsætning

Indholdets fylde

Disponering i forhold til 
indhold og genre

Orden og layout

X

X

X

X

X

X

X
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STX – Eksempel på retteark til dansk stil (udleveres til eleven som 
feedback)
Navn: xx Grad af opfyldelse

-3-00 02 4 7 10 12

Emnebehandling: analyse og fortolk-
ning. Herunder anvendelse af dansk-
faglige begreber

Anvendelse af litteraturhistorisk 
viden

Skriftlig fremstilling

Andre kommentarer Du laver grundlæggende en god analyse og fortolkning, hvor 
du får anvendt en del danskfaglige begreber. Analysen bliver 
dog lidt kortfattet, hvilket betyder, at du kun får antydet nogle 
af de interessante sproglige træk ved digtet. Billedsprog og se-
mantiske skemaer kunne godt udfoldes noget mere i din analy-
se. Du konstaterer, at digtet rimer og er regelmæssigt opbyg-
get, men hvilken betydning får det for oplevelsen af digtet?
Du laver en fin litteraturhistorisk perspektivering, der fokuserer 
meget fint på Platons idé om splittelse og længsel, som også 
er digtets omdrejningspunkt

Karakter 7 ↑

X

X

X
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Tømreruddannelsen – kontaktlærersamtale
Materialet er udviklet med inspiration fra NCE: Kvalitet i skolepraktikken.

Læring og udvikling på grundforløbet (Tømrer)
Mål Elevens 

selvvurde-
ring

Underviser 
vurdering

1. Arbejdsmål 0 0,0 0,0

2. Arbejdsprocess 0 0,0 0,0

3. Arbejdsmetoder 0 0,0 0,0

4. Pålidelighed 0 0,0 0,0

5. Kommunikation 0 0,0 0,0

6. Eftertænksomhed 0 0,0 0,0

Arbejdsmål

Arbejdsmetoder

Pålidelighed

Kommunikation

Eftertænksomhed Arbejdsprocess

Skala

0: Uden kompetance/  
 Ikke relevant
1: Niveau
2: Niveau
3: Niveau
4: Niveau

Fremgangsmåde:

*  Lav en blå profil sammen med eleven i  
begyndelsen af en periode

*  Eleven udfylder dernæst de rødt  
markerede felter på en skala fra 0-4

*  Selvvurderingen ledsages af et  
spørgeskema, se nedenfor

*  Scoring af praktikmål kan aflæses i  
praktiklogbogen

*  Nye mål aftales for hver periode. Perioden  
er datosat mellem instruktør og elev

Den blå profil viser niveauet for de aftalte 
mål. Fastlægges i aftale mellem underviser 
og elev for hver periode.

Den røde profil viser elevens selvvurdering. 
Forskellen mellem den røde og grønne pro-
fil bruges til at lave konkrete aftaler for den 
næste periode.

Den grønne profil viser underviserens be-
dømmelse af elevens niveau for de aftalte 
mål.

4

3

2

1

0

Mål

Elevens selvvurdering

Underviser vurdering
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Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Skala

0: Uden kompetance/  
 Ikke relevant
1: Begynder
2: Rutineret
3: Avanceret
4: Ekspert

Enten har jeg ingen kompetancer på dette område.

Eller spørgsmålet har ingen betydning i mit fag på nuværende tidspunkt.

Jeg kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en velkendt situation. Det fore-
går ud fra en velkendt problemstilling. Mere komplicerede aktiviteter kan jeg 
udføre under vejledning. Jeg sætter mig ind i fagets grundlæggende viden og 
færdigheder. Jeg udvikler i stigende grad ansvarlighed og vil gerne lære mere.
Jeg er begyndt at arbejde selvstændigt med opgaverne.

Jeg kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet. Jeg kan løse et ruti-
nemæssigt problem i en kendt situation. Jeg kan arbejde alene og i samarbej-
de med andre. Jeg sætter mig selvstændigt ind i mere komplicerede proble-
mer og jeg kommunikerer med andre om løsningen. 
Jeg udviser fleksibilitet og kreativitet.

Jeg kan vurdere et problem, planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet. 
Jeg kan løse et problem, også i ikke-rutinesituationer. Jeg arbejder alene eller 
i samarbejde med andre, afhængig af opgaven. Jeg tager selvstændigt ansvar 
og viser initiativ. Jeg formulerer og løser faglige og sociale opgaver/problemer. 
Jeg har sans for kvalitet og kreativitet.

Jeg kan selvstændigt vurdere et problem, planlægge, løse og gennemføre en 
opgave/aktivitet. Jeg kan selvstændigt tage initiativ til til nye arbejdsopgaver. 
Jeg tager ansvar for mine handlinger, og erkender mine svagheder og arbej-
der med forbedringer. Jeg hjælper gerne andre, hvis der er brug for det.
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Spørgeguide
Elev-
vurdering

Underviser- 
vurdering

1. Arbejdsmål
Samlet set, vurdering af aflevefrede opgaver (opgaveregistrering) 0,0 0,0

2. Arbejdsprocess
Jeg kan tilrettelægge arbejdsopgaver 0,0 0,0
Jeg kan udføre faglige arbejdsopgaver, og forstå arbejdstegninger 0,0 0,0
Jeg kan sikre egen og andres sikkerhed ved planlægning og udførelse 0,0 0,0
Jeg kan opsnøre arbejdsopgaver på profil og tømmer 0,0 0,0
Jeg kan foretage faglig informationssøgning ved anvendelse af IT 0,0 0,0
Jeg kan se, når jeg laver fejl under arbejdsprocessen, og jeg retter fejlene 0,0 0,0
Jeg har styr på regler om forankring, afstivning, brand, lyd, lys og fugt 0,0 0,0
Jeg kan udvælge materialer og har styr på generel materialekendskab 0,0 0,0
Jeg kan bedømme den måde, jeg har arbejdet med opgaven på 0,0 0,0

0,0 0,0
3. Arbejdsmetoder

Jeg kender de nødvendige arbejdsmaterialer og vælger de rette materialer 0,0 0,0
Jeg kender værktøjet, kan vælge og håndtere det rette værktøj 0,0 0,0
Jeg kan foretage opmåling og beregning, samt udarbejde materialelister 0,0 0,0
Jeg kan bruge måleværktøjer i forbindelse med montage og afsætning 0,0 0,0
Jeg kan anvende praktisk geometri i tegnings- og værkstedsarbejde 0,0 0,0
Jeg er fortrolig med projektionstegning, samt fagtegninger og udførelsen 0,0 0,0
Jeg er fortrolig med de forskellige værktøjer i AutoCAD og PowerPoint 0,0 0,0

0,0 0,0
4. Pålidelighed

Jeg møder stabilt og til tiden 0,0 0,0
Jeg er aktiv studerende hele dagen/ugen og har intet sporadisk fravær 0,0 0,0
Min lærer kan regne med mikg ved forpligtelser 0,0 0,0
Jeg overholder aftaler om arbejdsopgaver, arbejdsmetoder o.a. 0,0 0,0
Jeg opfører mig korrekt og forsvarligt overfor andre 0,0 0,0

0,0 0,0
5. Kommunikation

Jeg har en god kommunikation med underviser 0,0 0,0
Jeg har en god kommunikation med klassekammerater 0,0 0,0
Jeg kan kommunikere på flere mådfer: Skriftligt, mundligt, digitalt o.a. 0,0 0,0
Jeg udtrykker mig forståeligt overfor andre 0,0 0,0
Jeg tager initiativ til samtale og samarbejde 0,0 0,0

0,0 0,0
5. Eftertænksomhed

Jeg tænker på konsekvensen af min adfærd, inden jeg handler 0,0 0,0
Jeg tænker på sammenhængen i den samlede byggeproces 0,0 0,0
Jeg er bevidst om diverse emner i klasserumskulturen og problematikker 0,0 0,0
Jeg tænker over mit arbejde, mens jeg udfører opgaven 0,0 0,0

0,0 0,0
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1. Arbejdsmål

2. Arbejdsprocess

3. Arbejdsmetoder

4. Pålidelighed

5. Kommunikation

6. Eftertænksomhed

Kommentarer
Aftalepunkter for den kommende periode (overfør gerne til Elevplan!)
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Målpinde – Fælles
1 Eleven kan udvælge de almindeligste materialer inden for indgangens uddannelser ud fra kendskab 

til deres anvendelse og placering i byggeriet

2 Eleven kan foretage faglig informationssøgning og kommunikation ved anvendelse af it

3 Eleven kan udføre en faglig arbejdsopgave og samtidig forstå sammenhængen i den samlede byg-
geproces, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen ud fra 
en grundlæggende forståelse af samarbejdets værdi og nødvendighed samt kendskab til faggrup-
pernes overordnede arbejdsområder

4 Eleven kan udføre mindre faglige arbejdsopgaver ud fra en forståelse af enkle arbejdstegninger

5 Eleven kan vurdere og kontrollere, om en afleveret faglig arbejdsopgave opfylder fastsatte kvali-
tetsmæssige krav

6 Eleven kan planlægge og udføre enkle faglige arbejdsopgaver inden for indgangens uddannelser 
med hensigtsmæssig anvendelse af materialer, metoder, værktøjer og maskiner

7 Eleven kan tilgodese egen og andres sikkerhed ved planlægning og udførelse af faglige arbejdsop-
gaver ved iagttagelse af gældende regler på området

Målpinde - Særlige for tømrer
1 Eleven kan anvende praktisk geometri i tegnings- og værkstedsarbejde, herunder konstruere, afsætte, 

beregne og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter og firkanter, samt anvende de almindeligste 
geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel

2 Eleven kan foretage opmåling og beregning samt udarbejde materiale- og styklister til en given op-
gave eller arbejdstegning på uddannelsens faglige område med anvendelse af materialebetegnelser, 
antal, mængde, længde og areal

3 Eleven kan bruge måletekniske metoder og måleværktøjer i forbindelse med opmærkning, montage, 
nivellering og afsætning, samt anvende relevante måletekniske standarder, koter, værdier og toleran-
cer

4 Eleven kan anvende og vedligeholde uddannelsens almindeligt forekommende håndværktøj og trans-
portabelt el-værktøj, herunder fejlmelde el-værktøj, samt udvælge relevant værktøj til en given opga-
ve på uddannelsens faglige område

5 Eleven kan finde og anvende relevante anvisninger på uddannelsens faglige område om konstruktio-
ner, værktøj, materialer, arbejdsmiljø og sikkerhed i skriftlige og elektroniske opslagsværker

6 Eleven kan opsnøre simple arbejdsopgaver inden for uddannelsens faglige område på profil og på 
tømmer

7 Eleven kan udføre og beklæde simple gulv-, væg- eller tagkonstruktioner med dokumentation og pro-
ceskontrol under hensyn til de almindeligste regler for forankring, afstivning, brand, lyd, lys og fugt, 
samt isætte vinduer og døre og udføre simple isoleringsopgaver af konstruktioner

8 Eleven kan udføre simple spartel- og limopgaver på gulve

9 Eleven kan udføre og vurdere kreative opgaver på uddannelsens område ud fra forudbestemte krav til 
funktionalitet, form, design og æstetik svarende til grundfaget design på niveau F

10 Eleven kan læse, udføre og arbejde efter skitser og målfaste arbejdstegninger og diagrammer i rela-
tion til udførelse af praktiske opgaver, forstå anvendte symboler og illustrationsmetoder, samt udføre 
målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger elektronisk i et digitalt tegneprogram, herunder 
afbilde, dreje, omkante og udfolde i plan og lodret billede

11 Eleven kan udvælge materialer til en given simpel opgave på uddannelsens faglige område, herunder 
frasortere materialer behæftede med fejl og mangler samt anvende de almindeligste begreber og ord 
om træ, befæstelser og pladematerialer
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Der kan være grund til at antage, at sådanne 
værdier eller rationaler ikke altid er tydelige 
for læreren og dermed heller ikke for eleven.

Lektier er, næsten i sagens natur, noget der 
foregår i elevens fritid, og det vil sige der-
hjemme eller i et lektieværksted. Selvom 
lektieværksteder breder sig, og folkesko-
len er blevet reformeret, tror vi fortsat på, at 
chanceuligheden blandt eleverne også slår 
igennem i forhold til lektiekulturen og i må-
den at arbejde meningsfuldt med lektier på. 
Det er derfor underviserens opgave at give 
lektier for, hvor det er tydelig for alle elever, 
hvilke forventninger læreren knytter til lek-
tiearbejdet, og at det er tydeligt for elever-
ne, hvordan de kan bære sig ad, når de laver 
lektierne. 

I projektet er der derfor lærergrupper, der har 
arbejdet med lektier med tydelige formål og 
tydelige instruktioner, så eleverne har haft 
mulighed for at forberede sig fokuseret og 
relevant til den efterfølgende undervisning. 

”Jeg forholder mig til, at mange af mine 
elever er mønsterbrydere. Det er langt fra 
dem alle, som har resursestærke forældre i 
baglandet, som kan hjælpe med struktur på 
hverdagen, lektielæsning og sociale kom-
petencer. Mange af vores elever kommer fra 
hjem, hvor der ikke er tradition for en gym-
nasial uddannelse.”

”Det har været en rigtig god øvelse, også for 
mig selv, at overveje, hvorfor jeg gerne vil 
have eleverne til at lave lektier. Samtidig har 
det vist sig at være utrolig motiverende for 
eleverne at vide, hvorfor jeg synes, det er en 
god idé, at de øver sig på noget.” 

Lektier med formål

Elevernes arbejde med undervisningens ind-
hold sker ud fra lærernes didaktiske overvejel-
ser og pædagogiske begrundelser. Lærerens 
didaktiske opgave er at overveje, hvorledes de 
overordnede formålsbestemmelser og målbe-
skrivelser skal vurderes og prioriteres, samt 
planlægge, hvordan de kan realiseres gennem 
undervisningens tilrettelæggelse. Heraf følger, 
hvordan eleverne skal arbejde med undervis-
ningens indhold og dermed også hvilke mål, 
lektiearbejdet skal understøtte. 

Man kan spørge, hvorfor skal elever egentlig 
lave lektier? Hvilke grundlæggende rationaler 
eller værdier tillægger læreren lektierne? Jens 
Ager Hansen og Karin Svejgaard (2010) har 
fundet følgende rationaler bag lektiegivnin-
gen i gymnasiet:

*   Samfundsmoral: Lektiearbejdet kan ses som ud-
tryk for, at den kommende arbejdskraft skal lære 
pligt, lydighed og ansvar, som læreren kan udvise 
kontrol af og autoritet over for

*   Økonomisk rationalitet: Lektiearbejdet er her 
udtryk for en form for økonomisk rationalisering. 
Der spares lærertimer – noget af arbejdet må la-
ves derhjemme, der er ikke tid til det hele i skolen

*   Elevernes medansvar: Lektiearbejdet ses her som 
udtryk for, at den enkelte elev kan arbejde på sin 
egen måde. Dermed tages der hensyn til elever-
nes forskellige forudsætninger

*   Metodetræning: Lektiearbejdet kan også ses som 
udtryk for, at eleverne har brug for selvstændigt, 
og på egen hånd at øve og træne arbejdet med 
stoffet.

*   Læringssyn: Lektiearbejdet kan endelig ses som 
udtryk for, at eleverne skal prøve at arbejde med 
selvstændig tilegnelse af det faglige stof og me-
toder, hvad enten det er udenadslære, repetition, 
træning eller at sætte sig ind i nyt stof. Eleverne 
kan lære sig selv fag
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STX – Eksempler 
En meget vigtig måde at fokusere lektielæsningen på er at give eleverne et defineret læse-
formål. Hvorfor skal de læse en given tekst? Hvad skal den bruges til i undervisningen? Og 
hvad skal de lægge særligt mærke til i læsningen af den? Der er mange forskellige måder at 
eksplicitere formålet med og arbejdet med hjemmelektierne på. Det vigtigste er, at elever-
ne ikke blot sendes hjem med en besked om at læse s. xx-yy i grundbogen til næste gang.

Eksempler på lektier med formål i samfundsfag
1. Læselektie: ‘Luk samfundet op’, s. 56-62 

  Forberedelse: Denne gang er der nogle vigtige teoretikere på banen: Riesman, Tönnies og Gid-
dens. Skriv nogle stikord til hver af de tre teoretikeres syn på samfundsudviklingen. Vælg for hver af 
de tre teoretikere 2-3 begreber, som I mener, er særligt centrale

2.  Læselektie: ’Danskerne og samfundet’, s. 7-8, 15-16, 28-29 + en tekst af Pia Kjærsgaard + en tekst 
af Villy Søvndal 

Forberedelse: Overvej, mens I læser artiklerne, hvilken type tekster det er. Er der forskel på dem? 
Er der fællestræk? Hvad handler de om?

3.  Læselektie: Hans Branner: Global politik, s. 64 - 68 + ”Fejlslagne lande fylder verdenskortet”, Kri-
steligt Dagblad 1.7.2009 + ”Her er den nye FE-rapports skjulte budskaber”, Politiken 1.11.2014 

Forberedelse: Vi følger op på årsagerne til terror - skim siderne/noterne fra sidst. Herefter fokus 
på svage/fejlslagne/skrøbelige stater

4. Læselektie: Luk samfundet op, s. 129-132 

  Forberedelse: Vi begynder timen med Molins model og jeres analyser af valgvideoer fra for længe 
siden. Repeter modellen (grøn boks s. 116-117 i bogen). Herefter fokuserer vi på de politiske partier 
og deres historiske udvikling 

Læsefokusspørgsmål: 
• Hvilke opgaver har partierne?
• Hvilket partisystem har vi i Danmark?
• Hvad er klassepartier?
• Hvad er catch all-partier?

Det er selvfølgelig vigtigt, at der sker en progression i, hvor udspecificeret lektieinstruksen 
er. Man kan opfatte lektiearbejdet i gymnasiet som en art lektiesocialisering, hvor eleverne 
i starten hjælpes til at forstå, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at arbejde med lektier. 
Det kan også være en god idé i begyndelsen at blive så konkret, at man også sætter tid på 
lektierne - hvor lang tid forventer læreren, at eleven arbejder med en konkret lektie? Dette 
er også en måde at hjælpe eleverne med at strukturere og planlægge deres samlede lektie-
arbejde i gymnasiet. Man giver dem gennem de tydelige instrukser en lektiemetodik, som 
de så senere selv kan applicere på nye lektier i nye fag. På denne måde skulle alle elever 
gerne fra starten af gives lige muligheder for også at honorere krav og forventninger til, 
hvordan man har forberedt sig til undervisningen i gymnasiet.
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Folkeskolen - Eksempler

For at styrke elevernes mulighed for at lave lektier gør lærerne følgende: 

I folkeskolen bestræber vi os på, at der kun er træningslektier og de afleveringer, som er 
eksemplarisk gennemgået i undervisningen.

Gode ‘dag-til-dag-lektier’ vil typisk være træningsopgaver, hvor præmisserne for at løse 
opgaven er gennemgået eksemplarisk på klassen først.

Er man nødt til at give en læselektie for, er det vigtigt, at der er et læseformål - altså, hvad 
skal eleverne lede efter, mens de læser - hvilke svar skal de finde?

Studietiden er oplagt til at sikre, at ingen elever sidder hjemme med lektier, de ikke er i 
stand til at løse - og også til, at mange elever ingen lektier har for.

HTX – Hvordan kan læreren reagere, hvis eleverne  
ikke får læst deres lektier 
Hvem har lavet lektien – hvem har ikke?

Af og til kan man gøre følgende:
Eleverne vælger et kort

* Blå kort: Jeg har ikke forberedt mig

* Orange kort: Jeg er forberedt og vil gerne deltage i gennemgang af lektien

Det viser sig (helt lavpraktisk), at de fleste synes, det er pinligt ikke at være forberedt ret 
mange gange i streg, når det bliver synliggjort.

Det er mest hensigtsmæssigt at bruge ”de farvede kort” i kortere perioder ad gangen, da 
effekten aftager over tid/det bliver hverdag.

Der er erfaringer med, at eleverne selv efterspørger ’det med de farvede kort’, når der op-
står situationer, hvor det er tydeligt for enhver, at der ikke er så mange, der har lavet lektier.

HTX - Overvejelser
Læreren beskriver, hvad eleven skal opnå ved at lave lektier. Med til hver lektie følger en 
forklaring på, hvad lektien skal bruges til/hvorfor det er relevant at lave den. Med det for-
mål at gøre det virkelighedsnært og konkret for eleven. 
Læreren skal tage ansvar for den faglige ramme – indhold, tidsforbrug, klar formidling via 
trædesten og instruktion.
Som hjælp til især den fagligt svageste gruppe bør alle lektier medfølges af en læse-
guide/vejledning til, hvordan lektien skal laves.
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STX - Lærerteamsamarbejde
Vi har i projektet haft et øget lærerteamsamarbejde, som har omfattet 4 stamklassefag 
og møder hver eller hver anden uge om klassen.
Et øget teamsamarbejde har haft gavnlig indvirkning på flere områder: 

* tydelig klasseledelse 

* fælles faglige trædesten 

* fokus på faglig og social trivsel hos den enkelte elev 

* fokus på det fælles faglige og sociale læringsmiljø i klassen

* en bevidstgørelse og sikkerhed i egen praksis som lærer

Den tydelige klasseledelse har vist sig ved klare forventninger til opførsel såvel i det socia-
le som det faglige klasserum, som vi betragter som et offentligt rum med dertil hørende 
afprivatiserede omgangsformer. Teamet gennemgik de klare forventninger om overhol-
delse af ordensregler i klasserummet. Lige fra at komme til tiden, ikke hente vand eller 
besøge toilet i undervisningstiden til en skarp markering af god og relevant computer-
brug. Klare forventninger til et læringsmiljø, hvor læreren klart definerer kravet om at 
respektere hinandens spørgsmål og faglige arbejde med en ordentlig såvel verbal som 
nonverbal opførsel. 

Den tydelige klasseledelse har ligeledes vist sig i lærerens forvaltning af selve lokalet som 
et fagligt fællesskab, som har læring som mål. Dette sikres ved en tydelig opgave og pro-
gression i arbejdet. Vores skole har netop indført faglokaler, som understøtter ideen om 
den tydelige faglighed i det fysiske klasserum: Eleverne bevæger sig ind i et lærersty-
ret fagligt fællesskab, og det er dermed ikke læreren, som bryder ind i elevernes sociale 
fællesskab efter endt frikvarter. Ved overskridelse af regler blev eleverne irettesat af alle 
lærere.

De fælles faglige trædesten kan fx være bearbejdningen af begreber som ”redegørelse” 
og ”analyse” i så forskellige fag som historie og bioteknologi, men også i beslægtede fag 
som historie og samfundsfag. Således forklarer faglærerne fx begrebet “redegørelse” in-
den for samme korte skemaperiode, og dermed bliver det tydeligt for eleven, hvad der er 
særegent for de pågældende fags metoder. Denne lærerbevågenhed på redskabsbegre-
ber som særligt vigtige trædesten skærper elevernes motivation til at lære disse begre-
ber, da begreberne kommer til at fremstå som nøgler til at knække koder i gymnasiet, der 
for chanceulige elever ellers kan fremstå som næsten utilgængelige.

Prioritering af øget 
lærersamarbejde:

Af vores vision fremgår det, at lærerteamet 
for en klasse har en række opgaver i det, vi 
har kaldt det overfaglige læringsrum. Projekt-
gruppen fra Horsens Gymnasium har følgen-
de erfaringer og overvejelser.
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Ligeledes var det af stor fordel og tidsbesparende, at man som lærer vidste, hvilke meto-
der og type af opgaver, som eleverne var bekendte med fra andre fag. Fx i søsætningen 
af en Rød, gul og grøn opgave, som er beskrevet andetsteds.

Vi var meget tydelige over for eleverne i vores viden om hinandens undervisning. Dermed 
blev det understreget, hvad vi forventede, at de havde lært i andre fag. De fælles fagli-
ge trædesten og progressionen i disse blev også tydelige for eleverne, da lærerteamet 
fx havde en blok, hvor de øgede krav i den store skriftlige opgave i 2.g (SRO) i forhold til 
kravene i den store skriftlige opgave i 1.g (dansk-historieopgaven) blev gjort tydelige for 
eleverne. Dansk- og historielæreren havde tekstøvelser med litteraturliste og noteappa-
rat. Samfundsfags- og engelsklæreren overtog derefter med tekstøvelser med henblik på 
tydeliggørelse af de taksonomiske niveauer. Vi stillede krav om deltagelse i vejledning for 
at styrke eleverne i denne kommunikationsform. En samtale, som mange gymnasielærere 
træner deres egne børn i på et ubevidst plan i den hjemmelige samtale, men som gymna-
siefremmede ikke møder i hjemmet.
For lærergruppen har det været et godt arbejdsredskab i forhold til at forstå og hjælpe 
enkeltelever såvel socialt som fagligt. I nogle tilfælde også til at guide enkelte elever over i 
andre ungdomsuddannelser. De fælles meget tydelige faglige og sociale krav til eleverne 
lod hverken eleverne selv eller vi i lærergruppen i tvivl om, hvis eleverne ikke kunne ho-
norere kravene på STX.

Vi kunne følge op på fælles initiativer for at fremme klassemiljøet, fx altid lærersammen-
satte grupper og faglige ekskursioner også med socialt sigte. Vi havde i projektet en klar 
fælles vision om at give eleverne mulighed for at agere korrekt i det offentlige rum, og 
således blev god opførsel både i klasserummet og på ture indskærpet. Vi gjorde meget 
for at lade eleverne forstå, at de repræsenterede et fællesskab (egen klasse og gymnasiet, 
når vi var ude), og at de derfor bar et ansvar. Ved at overføre klasserummets ordensregler 
til også at være ufravigelige på ekskursioner og lignende (fx at der høres efter ved oplæg, 
at man kommer til tiden, at man er aktivt lyttende også i kropssprog og kan afkode fx 
principper for museumsbesøg, der kan variere) har vi vist de elever, som ikke kommer fra 
studievante eller kulturkapitalstunge hjem, at det er forholdsvis enkelt at gå i teatret eller 
besøge et museum og få noget ud af det.  

Det øgede lærersamarbejde har været en øjenåbner i forhold til egen praksis og vaner. Ud 
over åbenlyse gevinster ved at kende mere til andre læreres fag og metoder, har det også 
givet en øget bevågenhed på fx egne opgaver, som ikke er stillet tydeligt nok, og som 
derfor kan være svære at løse for elever, som ikke kan få hjælp derhjemme.
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sket på flere måder. Fx er undervisningsfor-
løb suppleret med skoleeksterne aktiviteter, 
såsom byvandring med museumsmedar-
bejder i forbindelse med forløb omkring be-
sættelsestiden og deltagelse i Horsens Mid-
delalderfestival/koncert i forbindelse med 
undervisningsforløb om folkeviser. Skolein-
ternt er eleverne blevet undervist af en lokal 
rapper, og i forbindelse med et lyrikforløb fik 
eleverne udgivet en lyriksamling, ligesom for-
ældrene var inviteret til en lyrikoplæsning af 
elevernes digte, hvor skolelederen stod for 
oplæsningen. Der har været reelle modtage-
re af elevprodukterne ligesom ved elevernes 
deltagelse i ’Læs Avisen’.

Andre eksempler fremgår af følgende aktivi-
tetsbeskrivelser.

Kulturel indvielse

Der har i projektforløbet været et vigtigt mål 
om at skabe en form for kulturel indvielse for 
eleverne. 

Som omtalt tidligere har vi defineret kultur 
bredt. Både som kunst/finkultur, som ska-
bende aktiviteter og endelig som det mere 
almene, som man er fælles om, det være sig i 
en virksomhed, subkulturer eller i samfundet.

De forskellige lærergrupper har haft forskelli-
ge betingelser for at lave aktiviteter med kul-
turel indvielse, men alle har udviklet aktiviteter 
på området. 

På Bankagerskolen er der ved flere lejlighe-
der arbejdet med kulturel indvielse. Det er 
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Folkeskolen - Eksemplarisk aktivitetsbeskrivelse (FÆNGSLET)
Arbejdsmål Vi har arrangeret en tur i FÆNGSLET, i forbindelse med vores visionsmål om 

forældreinddragelse

Problemstilling, der skal 
løses – (evt. hvad er det, 
jeg/ vi oplever, som jeg/
vi gerne vil forandre

For lidt forældreinddragelse

Forældrene deltager ikke og er i visse tilfælde ikke interesserede i elevernes 
skolegang. Mange elever oplever ikke kulturelle arrangementer sammen med 
forældrene

Målbeskrivelse – hvad vil 
jeg opnå (evt. suppleret 
med fagmål)

Vi vil gerne have forældrene til at engagere sig mere i elevernes skole-
gang

Vi vil gerne skabe en kulturel oplevelse som forældre, elever og lærere 
har sammen, hermed også et fælles udgangspunkt

Deltagerforudsætninger
(også sociokulturelt)

Der er stor forskel på forældreopbakningen på årgangen. Dette er med til at 
reproducere chanceuligheden, da forældreopbakningen betyder meget for 
elevernes indsats i skolehverdagen

Problemstillingen er, at de forældre, der er bakker op omkring skolen, også er 
dem der møder op til et forældrearrangement. Vi rammer ikke ”målgruppen” 
- mange af de forældre, som ikke bakker op om skolen, er også de forældre, 
som ikke indvier deres børn i kulturelle begivenheder

Beskrivelse af forløbet

Hvad skal bringes ind i 
elevernes horisont

Hvordan

Hvilke ’midler’

Vi vil gerne bruge lokalområdet og dets kulturelle muligheder. Samti-
dig skal det gerne være spændende både for børn og forældre og også 
meget gerne for de børn og forældre, som ikke normalt går på museum 
o.lign. Her er FÆNGSLET i Horsens en oplagt mulighed

Elever og forældre skulle gerne opleve, hvordan et museum kan være an-
det end et kunstmuseum med en masse billeder

Vi kontakter FÆNGSLET og får et kort foredrag om fængslets historie, 
og bagefter går eleverne rundt på museet sammen med deres forældre.

Læreraktiviteter Kontakte museet. Inddrage FÆNGSLET i undervisningen op til besøget. 
Fagene dansk, samfundsfag og historie er oplagte

Følge rundt med eleverne om aftenen

Evaluering Både forældre og elever giver udtryk for en meget positiv oplevelse. 
Både ressourcestærke og ressourcesvage forældre er begejstrede både 
for oplevelsen sammen med deres barn og for at deltage i en kulturel be-
givenhed med de andre forældre og elever. Mange elever blev fanget af 
både foredraget og af det efterfølgende museumsbesøg

Spor (af effekt) Eleverne er mere opmærksomme på lokale kulturelle muligheder. 
Forældre og elever besøger evt. et nyt museum el.lign. sammen

Andet Kræver, at man kan arrangere et besøg om aftenen (obs. arbejdstid)
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Folkeskolen - Eksemplarisk aktivitetsbeskrivelse (Den Sorte Diamant)
Arbejdsmål Vi har arrangeret et museumsbesøg på Den Sorte Diamant i København i for-

bindelse med vores visionsmål omkring kulturel indvielse

Problemstilling, der skal 
løses – (evt. hvad er det, 
jeg/ vi oplever, som jeg/
vi gerne vil forandre

Eleverne oplever ikke kultur hjemmefra og har derfor blandt andet ikke no-
gen ide om, hvordan man besøger et museum. Ting, som vi kan have tendens 
til at tage for givet, bør man evt. spørge: ”hvor skulle de vide det fra?” 

Målbeskrivelse – hvad vil 
jeg opnå (evt. suppleret 
med fagmål)

At eleverne bliver bevidste om, hvordan man opfører sig i bestemte kul-
turelle sammenhænge. Specifikt at de ved, hvordan man besøger et mu-
seum

Deltagerforudsætninger
(også sociokulturelt)

Elevgruppen er meget blandet, men selv dem fra ressourcestærke hjem op-
lever ikke kulturelle begivenheder sammen med deres forældre. Meget få har 
nogensinde været på et museum

Beskrivelse af forløbet

Hvad skal bringes ind i 
elevernes horisont

Hvordan

Hvilke ’midler’

I 9.klasse skal elever på tur til København, og vi vil udnytte chancen til at 
tage elever med på museum i Den Sorte Diamant. Det var vigtigt for os 
at tage et museum, som var specielt for København, da mange sjældent 
kommer uden for Horsens, og hvis de er i København, så er de i Tivoli og 
på Strøget. Det er dog vigtigt for os, at eleverne ved, hvordan man går 
på museum

Derfor har vi hjemme forberedt eleverne på, hvordan man besøger et 
museum:

* Man er stille

* Man standser op ved hvert billede

* Man kigger på billedet

* Man læser billedteksten

*  Hvis man vil snakke om billedet gør man det meget stille  

med den man går ved siden af

Inden vi besøgte museet gentog vi reglerne udenfor, og herefter gik vi 
rundt sammen med eleverne en klasse ad gangen

Varighed: 1 formiddag+ inddragelse op til og evaluering bagefter

Læreraktiviteter Kontakte museet. Undersøge, hvilke muligheder og specialudstillinger der er 
i forbindelse med ens besøg. Fortælle eleverne, hvordan man går på muse-
um, og følge dem rundt på museet

Evaluering Eleverne giver overordnet udtryk for en positiv oplevelse. Enkelte elever 
havde svært ved at holde fokus på udstillingen hele vejen. Eleverne giver 
udtryk for, at de aldrig nogensinde selv havde besøgt et museum

Spor (af effekt) Eleverne er mere opmærksomme på lokale kulturelle muligheder. Elever-
ne ved, hvordan man opfører sig på museet, når vi går rundt. Selv hvis 
eleverne har svært ved at holde koncentrationen, ved de godt, at de ikke 
skal forstyrre andre
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HTX - Eksemplarisk aktivitetsbeskrivelse (FÆNGSLET)
Arbejdsmål Kulturel indføring

Problemstilling, 
der skal løses 
– (evt. hvad er det, 
jeg/ vi oplever, 
som jeg/vi gerne 
vil forandre

Jeg oplever, at eleverne ikke har megen erfaring med kulturelle institutioner, og at en del 
af vores elever har aldrig været på et museum. FÆNGSLET er et måske lidt anderledes 
museum og kunne på den måde være et springbræt. Der er mulighed for at lade eleverne 
stifte bekendtskab med museet som institution. Måske på en måde, som virker anderle-
des end ved et traditionelt museum
Besøget på FÆNGSLET er en del af et større forløb omkring ”Forbrydelse og Straf”, og 
gennem temaet får eleverne også en indføring i andre temaer både filosofisk og historisk. 
En gennemgang af den historiske udvikling af vores straffekultur, og hvilken funktion af-
straffelserne har haft historisk set (straffen som hævn, straffen som soning, straffen som 
reformering, straffen som resocialisering)

Målbeskrivelse – hvad 
vil jeg opnå (evt. sup-
pleret med fagmål)

Eleverne skal opleve en kulturel indføring. At kulturelle institutioner såsom museer 
også er for dem. Derudover at eleverne bliver opmærksomme på koblingen mellem 
social arv og kriminalitet

Beskrivelse 
af aktiviteten

Hvad skal bringes ind 
i elevernes horisont

Hvordan

Hvilke ’midler’

Besøg på FÆNGSLET i Horsens. Jeg har arrangeret en rundvisning med en historiker på 
museet. Derudover er der aktiviteter, der er fokuseret omkring eleverne som aktive debat-
tører, der forholder sig til konkrete problemstillinger. Stort fokus på debat og diskussion 
i klassen og i grupper
En bevidsthed omkring museet som kulturel institution. Men også arbejdet med Forbry-
delse og Straf. Gennem temaet får eleverne også en indføring i andre temaer både filo-
sofisk og historisk
Temaet lægger op til en samfundsinvolvering fra elevernes side. Gennem diskussioner 
og dokumentarfilmen Banditten, er målsætningen, at eleverne forholder sig til koncepter 
som hævn, gengældelse, reformering, resocialisering og ikke mindst social arv. 
Midlerne er bl.a. Den Gode Historie – elevinvolvering og diskussion. Indføring i historien 
gennem det visuelle og det auditive
Varighed: 8-10 lektioner

Læreraktiviteter Oplæg, sætte elever i gang, evaluering af rundvisning på FÆNGSLET

Elevaktiviteter Den aktive lytter ved rundvisningen, deltager i diskussion

Spor (af effekt) På museet fik eleverne fortalt den ”gode historie”. Rundviseren formåede at fortælle 
historier om FÆNGSLET, som fængede eleverne, og langt de fleste var fuldstændigt 
opslugte af fortællingen under rundvisningen. Kun én enkelt elev gik rundt med sin 
telefon. Eleverne var gode til at stille opklarende spørgsmål, og de var i stand til at 
agere efter de regler, som ”ligger i” at besøge et museum. De talte kun sammen lav-
mælt, de støjede ikke, de gik ikke og skubbede til hinanden, men sørgede for at følge 
med rundviseren, gik interesserede rundt og stillede relevante spørgsmål
Efter besøget gav eleverne udtryk for, at de gerne ville have haft endnu mere tid 
på museet. De ville gerne have haft muligheden for selv at gå rundt og læse om de 
enkelte udstillingsgenstande, og de var overordnet set ret begejstrede. De var gla-
de for, at de på forhånd havde en viden omkring fængselsarkitektur og de forskelli-
ge reformationer af straffesystemet. Det gav dem lyst og mod til at stille oplysende 
spørgsmål
Derudover gav de udtryk for, at det vitterligt var ”den gode historie”, som rundvise-
ren fortalte
Overordnet om hele forløbet oplevede jeg: Interesserede elever, der deltog i høj grad, 
undervisning der virkede vedkommende, høj elevdeltagelse, elever, der var forbered-
te til undervisningen
Det lod til, at eleverne responderede godt på diskussionsopgaver, læreroplæg, muse-
umsbesøg med klart visuelt input og højt fokus på den ”gode historie”
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STX – Eksempler

Ekskursioner og studietur: 
- med museums- og teaterbesøg: Disse arrangementer har været en indvielse i, både 
hvordan man begår sig sådanne steder, og hvad man kan få ud af at bruge fx de kulturelle 
institutioner. 

Som led i undervisningen i dansk, samfundsfag og engelsk tog vi på en heldagstur til År-
hus, hvor vi besøgte kunstmuseet ARoS, var på ”poverty-walk” med to tidligere misbru-
gere og hjemløse og så rock-forestillingen Maestro på teatret Svalegangen. Herudover var 
vi ude at spise aftensmad sammen - dette var vigtigt at fremhæve i forhold til læring om 
fællesskabets betydning.

I mødet med det ”uvante” var det et ønske at vise eleverne den lige linje mellem fagene, 
det virkelige liv og den kunstneriske bearbejdning af denne side af livet.

En sidegevinst var den kulturelle indvielse: Man kan fx ikke købe popcorn i teatret, og man 
kan ikke komme ind, hvis man ikke overholder tidsfristerne … pinligt for enkelte grænse-
søgende elever…. 

Efter ekskursionen udarbejdede eleverne et personligt brev, som blev sendt til deres for-
ældre (her viste det sig bl.a., at eleverne ikke vidste, hvordan en kuvert udfyldes!). 

Teaterture:
Drama i FÆNGSLET i Horsens (hvor klassen opførte sig eksemplarisk efter erfaring fra 
første teaterbesøg). Desuden har de været på Svalegangen og Århus Teater til både mo-
derne rockteater og det klassiske drama Frankenstein. 

Museumsture: 
Museumsbesøg i Horsens i forbindelse med dansk-historie oversigtsforløbet er beskrevet 
ovenover.
Eleverne har haft rundvisning på ARoS, hvilket også gav dem en helt anden indgang til 
kunst. 

Forældreinddragelse:
Efter studieturen blev der lavet en forældreaften på Danmarks Industrimuseum. Studie- 
turens tema havde været industrialismen i England, og AT-forløbet op til studieturen hav-
de også haft den danske industrialisme som fokus. Arrangementet var tænkt som et lyk-
ketime-arrangement, men eleverne havde i første omgang meget svært ved at se det 
som sådant …

Senere har vi arrangeret forældremøde i en nuværende 2.g klasse, hvor eleverne gerne ville 
deltage med oplæg, film og power-points og en konkurrence for forældrene - “tip en 13´er” 
om EU-stof - og hvor skolen inviterede på sandwich og sodavand/øl. Vi inviterer på den-
ne måde forældrene ind i elevernes skolehverdag, hvilket der ellers ikke er tradition for, når 
først de unge når ungdomsuddannelserne. Der var massiv opbakning til arrangementet!
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HTX – Virksomhedskultur
Arbejdsmål Virksomhedskultur 

Problemstilling, der skal 
løses – (evt. hvad er det, 
jeg/ vi oplever, som jeg/
vi gerne vil forandre

Jeg oplever, at eleverne ofte har meget forskellige opfattelser af, hvad det 
vil sige at indgå i en virksomhed, og måske også hvad der kræves af dem 
efter deres ungdomsuddannelse. Samtidig kan det være svært for eleverne 
at forestille sig den praksis, der hersker i det private erhvervsliv, samt at have 
en reel ide om, hvordan teknologiske produkter anvendes og fremstilles i in-
dustriskala

Målbeskrivelse – hvad vil 
jeg opnå (evt. suppleret 
med fagmål)

At give eleverne indsigt i virksomhedskultur – hvordan ting produceres 
i praksis

Beskrivelse af 
aktiviteten

Hvad skal bringes ind 
i elevernes horisont

Hvordan

Hvilke ’midler’

Eleverne skal udvikle og tegne et produkt i plast. Produktet skal løse et kon-
kret problem fra hverdagen. Eleverne skal tegne produktet i Inventor og der-
efter på besøg på VIA Campus Horsens, hvor de får muligheden for at printe 
produktet ud i 3D

Ud over selv at producere et 3D-produkt skal eleverne på virksomhedsbesøg 
(evt. på Schrøder Plast), hvor de ser produktion af plastemner. Alt efter bud-
gettet kunne det være interessant at undersøge andre virksomheder i sam-
me ombæring fx Lego

Det er vigtigt, at eleverne bliver introduceret til de forskellige kulturer, som 
eksisterer på en virksomhed – herunder den kultur, der er herskende i en re-
search and development-afdeling, og hvordan den måske er anderledes fra 
kulturen i produktionen

Virksomhedsbesøget kan forhåbentligt også virke som en øjenåbner for nog-
le elever. Måske et eksempel på god anderledeshed

Undersøge om det er muligt at lægge forløbet tidligt på året og evt. få lov 
til at ”løse problemer” for virksomheden. Gøre teorien og arbejdet på HTX 
virkelighedsnært

Læreraktiviteter Der bliver lavet en eksemplarisk undervisningsopgave fra min side. Jeg 
viser eleverne, hvordan man arbejder med Inventor og får også min op-
gave printet ud i 3D, så eleverne kan se det. Derudover fremviser jeg ek-
sempler på opfindelser i plast

Elevaktiviteter Udvikling, tegning, teori, dokumentation og rapportskrivning – derud-
over arbejdes der på en opgave, hvor eleverne skal forsøge at forholde 
sig til virksomhedskultur

Tømreruddannelsen - Ekskursion på grundforløbet

Den Gamle By i Århus - med fokus på håndværkerens og håndværkets historie.
Palsgaard Spærfabrik – se hvordan træ og digitale tegninger kan blive til en meget præcis 
konstruktion (en del af ”fra rod til hus”). 
Knauf Danogips – Gipspladeproduktionen, som forbløffer de fleste. Produktionen af et 
fantastisk og meget brugt materiale, som starter med naturprodukter og genbrug.
Eleverne har fået en god fornemmelse af håndværkerlivets historie og progressionen til 
deres nutidige liv som håndværker med tekniske maskiner og nye muligheder. De har lært 
en hel del om nye teknikker og materialer på deres ture. 
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STX - Lykketimer
En tysk dannelsestradition siger, at dannelse er væsentlig for at kunne anvende uddannelse. 

I Heidelberg satte en tysk skole omkring 2007 faget “Glück” på skoleskemaet, hvor ele-
verne gennem leg og øvelser skulle fremme selvværd og troen på egen mulighed for en 
uddannelse. Inspireret af denne tanke om læring ud over faglighed knyttet til hverdags-
undervisningen har vi i projektet udviklet vores egne “lykketimer” i erkendelse af, at fag-
lighed kan bibringes på mange måder. Den positive forventning til elevernes fagfaglige 
tilgang udvides til også at gælde deres mulighed for deltagelse i et dannelses- og/eller 
kulturfællesskab. Vi inviterer dem indenfor og går med dem, indtil de kan navigere selv. 

Vi har arbejdet med emnet i forskellige udgaver:

* Det gode tip

* Lystlæsning

* Boggaver

* Fællesfaglig klasseunderholdning

* Brug-bolden dag

* Dansk-historie forløbet

* Debatforum - politisk argumentationskultur

* Manipulerende læreroptræden (kilder og metoder)

* Ekskursioner med museums- og teaterbesøg

Fælles for disse aktiviteter har været, at eleverne har taget den anderledes form til sig 
som et brud på skolehverdagens rutiner. Der har været fokus på at tilrettelægge lykketi-
mer med indvielse til koder for aktiviteterne, så alle elever kunne være med i et styret fæl-
lesskab. Fx ved at være meget tydelig omkring forventninger til opførsel i et teater, som 
for mange hjem er en finkulturel verden, hvor koderne er ukendte.

Her følger en nærmere beskrivelse af de enkelte punkter:
Det gode tip: Her tippes eleverne med en Lectiobesked eller mail om fx en aktuel tv-ud-
sendelse, en god film i tv, dagens nyhed fra Den Store Danske, Litteratursiden.dk. De 
forskellige tip vil relatere til emner, eleverne har arbejdet med, eller til hvad der vil falde 
ind under aspektet “almen dannelse”. Eleverne “høres” ikke i tippet, men der inviteres til 
orientering.

Kulturel indvielse påvirker elevernes omver-
densforståelse. På STX er begrebet kulturel 
indvielse udvidet med begrebet lykketimer. 
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Tv-tippet er en mulighed for at åbne ind til viden og kultur i et ellers uoverskueligt me-
dielandskab. Eksempler på tv-tippet inden for de sidste 3 måneder er fx:

*  Samfundsfagslærer beskriver, at elever kan fremdrage tyske medier i samfundsfag, da 
tysklærer præsenterer tyske medier - og dermed muligheder - for eleverne. Tv-tippet 
var egentlig tænkt til sprogtilegnelse, men eleverne anvender det selv til andet fag. Og 
tv-tipperen får ikke at vide af eleverne, at de anvender tv-tippet, så det er flerfaglighed 
ud over det snævert fagfaglige i skolen

*  Et andet eksempel ligger i forlængelse af en ekskursion til Museion i København med 
bioteknologi og historie, hvor historielæreren efterfølgende tv-tippede klassen til at se en 
tv-quiz fra Museion. En elev fra klassen fortæller stolt bioteknologilæreren om, at hans 
forældre var meget imponerede over ham, da han kunne svare på så meget fra quizzen. 
Igen fortæller eleven ikke den tv-tippende lærer, at tv-tippet er fulgt. Eksemplet viser, at 
ikke kun elever ser programmer, også forældre inddrages. Eleverne smiler, når man siger, 
at forældre bliver glade, hvis store børn spørger, om de skal hygge sig sammen foran tv. 
(At der foregår kulturel indvielse og god forældreinteresse er en bonus, som ikke behø-
ves sagt til elever)

*  Jeg oplever, at især drengeelever tv-tipper mig tilbage, også skolekritiske eller sågar sko-
letrætte drenge. Et eksempel på dette er nedenstående besked, men som regel er det i 
mundtlige samtaler:

Eksempel på elevreaktion
Hej (lærernavn)

Du har jo engang imellem tv-tip så så er det vel kun rimeligt at der kommer lidt retur :-)
Jeg faldt lige over denne propagandafilm fra det danske forsvar umiddelbart efter besættelsen 
og studsede over ligheden med ”triumph des Willes” på i hvert fald nogle punkter.

Hilsen XXXXXX

Lystlæsning: 
I danskfaget skal eleverne læse et antal værker, herunder to selvvalgte som passer ind i 
de læste perioder, temaer mv. 

Lystlæsning blev organiseret sådan, at der blev afsat 10 minutter i hver lektion til, at en 
elev havde mulighed for at fortælle om lige netop den bog, vedkommende enten havde 
læst eller var i gang med. Det vil kunne udvides med andre kulturelle aktiviteter, den gode 
film, det bedste pc-spil, det bedste teaterbesøg osv. 

Fokus skal være dels på evnen til at finde ud af, hvorfor netop dette er godt, og dels på 
elevernes mulighed for at træne den mundtlige fremstilling. Den højere grad af selvbe-
stemmelse (dog inden for aftalte rammer) gav høj grad af motivation, som blev fulgt op 
af idéer om fortælling om den gode film- og musikoplevelse.
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Boggaver: 
Ved juleafslutningen i 2.g fik eleverne hver en boggave - fint indpakket - som var specielt 
udvalgt til hver enkelt elev ud fra lærernes kendskab til den enkeltes faglige ståsted, inte-
resse og personlighed. Der var indsamlet bøger fra diverse lærerhylder ligesom Horsens 
Bibliotek og kæden Bog & Idé blev opsøgt.

Idéen bag dette var at vise eleverne, at der findes et meget bredt udvalg af litteratur - 
også brugt litteratur, som med fordel kan granskes, og at der med kendskab til denne 
type litteratur (primært klassikere) vil kunne blive mulighed for at komme ind i “klubben 
af alment dannede”. Det giver som bekendt akademisk anerkendelse at kende klassiker-
ne... 
(Reaktionen var forbavselse og glæde. En enkelt elev fortalte, at denne gave havde givet 
hende inspiration til hendes SRP-opgave i 3.g, en anden at han ikke havde læst bogen, og 
sikkert heller ikke kom til det…) 

Fagenes julefest: 
Vi ville gerne, som “det gode eksempel”, vise eleverne, at vi som lærere kan arbejde tæt 
sammen, selvom vi har hvert vores faglige felt. På denne måde ønskede vi at skubbe til 
elevernes opfattelse af gruppearbejde og klassefællesskab. Formålet var at gøre det ty-
deligt for eleverne, at samarbejde er nødvendigt, også hvis man vil bryde de traditionelle 
rammer, og stamklasselærerne markerede interessen for klassefællesskabet.

De deltagende fag var engelsk, historie, samfundsfag og dansk. Alle spørgsmål og opga-
ver var tydeligt fagspecifikke, og alle elever havde mulighed for at byde ind med svar, da 
der var formuleret opgaver, som skulle løses i fællesskab i fire fagstationer. Afslutningsvis 
blev der kåret en vindende gruppe, så konkurrenceelementet fungerede som motiveren-
de faktor. 

Brug bolden: 
Brug-bolden konceptet er udviklet som et ryste-sammen arrangement for studieret-
ningsklasserne, hvorfor det afholdes i begyndelsen af januar måned for alle 1.g eleverne. 
Det forløber over en hel skoledag, og klassens elever er delt op i forskellige grupper, som 
dyster mod andre 1.g klasser. Der arbejdes inden for forskellige fagområder, hvor både 
elever med paratviden, praktisk sans, kreativitet og mere analytisk tilgang har mulighed 
for at byde ind - man er afhængige af hinanden i grupperne. 

I dette arrangement er en anderledes faglighed også på spil, ligesom samarbejde er vig-
tigt - altså endnu en indføring i gymnasiets værdier, hvor man får mulighed for at blive 
“indviet”.
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Dansk-historie forløb: 
Alle 1.g klasser arbejder i de første dage i de nye studieretningsklasser efter juleferien med 
samme emne og samme materiale i et oversigtsforløb. 

Dette forløb har en faglig dimension og en “ryste sammen funktion”. Dette opnås bl.a. af 
fælles faglige oplæg både af én af skolens lærere (foredrag) og af “en udefrakommende 
oplægsholder (fx forfatterne Henning Mortensen og Maria Helleberg samt museumsin-
spektører fra Danmarks Industrimuseum).

Eleverne arbejder på gymnasiet med det faglige materiale, og de præsenteres for flere 
forskellige arbejdsformer. 

Der er i dette forløb indlagt ekskursioner med oplæg til byens museer (Horsens Kunstmu-
seum, Glud Museum og Danmarks Industrimuseum) og til forskellige markante lokaliteter 
under byvandringen i Horsens midtby (herunder Kilden, Håndværkerforeningen og Klo-
sterkirken), hvor der var engageret oplægsholdere inden for det fælles område. 
Ekskursionen til Horsens midtby giver eleverne mulighed for at anskue deres by på en 
anden måde end vanligt, og de har herefter mulighed for at give deres nye viden videre 
til familie og venner (og måske opnå en anerkendelse af deres arbejde/uddannelse). Hor-
sens som en mikrohistorie i den store makrohistorie bliver tydelig.

Afslutningsvis er der udarbejdet et spil og en spilleplade, hvor eleverne i grupper konstru-
erer spørgsmål på baggrund af deres viden fra forløbet. Den sidste lektion i forløbet bru-
ges til at spille dette brætspil, og her er den gode anderledeshed i den grad i spil!
 
Forløbet er præget af faktaindlæring af fx årstal og begivenheder, og spillet lægger så-
ledes op til, at man kan vinde på indlæring på redegørende niveau. Elever uden kulturel 
indvielse hjemmefra kan således vinde over en elev, som er vant til en diskuterende og 
gymnasievant tilgang hjemmefra. Dette kan give elever uden gymnasievant hjem faglig 
selvtillid og give klassen som læringsfællesskab en god start på faget historie, som de 
først påbegynder efter jul i 1.g. Ligeledes er der studietursoplæring og foredragsadfærd, 
som allerede i dette forløb tydeliggøres.

Debatforum-politisk argumentation: 
Forløbet har været bygget op omkring fagene samfundsfag og engelsk - dansk har fun-
geret som hjælpefag. Eleverne er igennem dette blevet introduceret til den særlige en-
gelske debatform og har selv afprøvet denne i den afsluttende lektion. Til denne form 
hører der en ganske bestemt argumentationskode ligesom korrekt påklædning er en del 
af denne kultur. 

Ud over den faglige indlæring havde dette forløb også fokus på at vise eleverne, hvilken 
virkning det har at kende forskellige koder for at kunne begå sig.
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Manipulerende læreroptræden: 
Baggrunden for denne lykketime var, at elevernes kritiske sans over for egen præsenta-
tion med fordel ville kunne skærpes. Uden introduktion kom samfundsfagslæreren og 
historielæreren ind i klassen i en samfundsfagslektion og begyndte et “spil”, hvor historie-
læreren foregav at have særinteresse i et EU-emne og derfor var inviteret ind som gæste-
foredragsholder i en samfundsfagslektion. Historielæreren holdt et dybt tendentiøst og 
ugennemarbejdet powerpointoplæg med flere faktuelle fejl, herunder misvisende billeder 
og manglende litteraturhenvisninger. Efterfølgende blev klassen bedt om at kommentere 
oplægget, hvilket ingen i 2.g gjorde. Så tog samfundsfagslæreren over og gennemhullede 
præsentationen og historielærerens tilgang. Pointen var, at historielærerens præsentation 
lignende flere elevfremlæggelser, og dette kunne klassen uden videre genkende. Det var 
en øjenåbner for klassen at se, hvor hurtigt og effektivt samfundsfagslæreren kunne gen-
nemhulle præsentationens svage steder uden at kende præsentationen i forvejen (hvad 
samfundsfagslæreren vitterligt ikke gjorde). Det var ligeledes en fin markering af, at sam-
fundsfagslæreren i sin kritik alene gik efter “bolden og ikke efter manden”. Således stod 
det klart, at samfundsfagslærerens kritik alene var af metodisk og faglig karakter og ikke 
personlig, hvilket eleverne ellers kunne tolke den som. 

Efterfølgende gav dette spil en virkelig god debat, og eleverne glemte ikke hovedpoin-
terne! Som bonusinfo kan det siges, at da vi afprøvede samme oplæg i 3.g, var der kriti-
ske røster over for fremlæggelsen fra 3.g eleverne, der har bedre indsigt i metode og fag.

Alt i alt kan vi se, at det af og til er værdifuldt at bryde de faste rammer, og at det fint kan 
lade sig gøre at være meget faglig alligevel. Samtidig får man ofte mulighed for at se ele-
verne i en anden sammenhæng og måske netop se, hvor de også har brug for en stilladse-
ring - om ikke i det faglige, så i at kunne begå sig i uvante miljøer og i alternative situatio-
ner. På denne måde kan lykketimerne være de trædesten, som kan blive til springbrætter.

Folkeskolen – Indvielse i skolekulturen

Den første fredag i hver måned samles hele udskolingen til morgensamling som opstart på 
fagdagen. Der er en klasse, der er ansvarlig for indholdet, som typisk består af visning af 
elevproduktion, orientering om et aktuelt emne, evt. et underholdende indslag, fx en quiz.

Morgensamlingerne har til formål at give en følelse af sammenhold i udskolingshuset 
samt at lære eleverne at planlægge og afholde en begivenhed for andre.
Morgensamlingerne fungerer således som kulturdannende for elever i huset.

Det er fremgået af vores eksempler, at kul-
turel indvielse også er indvielse i skolekultu-
ren. Endnu et eksempel, dette er fra Banka-
gerskolen.
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der ledelse af deres eget barn sat til at udføre 
nogle af de øvelser, de unge selv havde gen-
nemgået i værkstedet. Forældre og de un-
ges arbejde med opgaverne var en autentisk 
ramme for en dialog mellem forældre, den 
enkelte unge og lærerne om de muligheder 
og vanskeligheder, der kan være i uddannel-
sen.

Forældreinddragelse

På tømreruddannelsen er der blevet udviklet 
et nyt koncept for, hvorledes informations- 
og samarbejdsopgaven mellem skole og for-
ældre kan organiseres.

Efter en kort indledning blev forældrene in-
troduceret til tømrerværkstedet og blev un-
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Tømreruddannelsen - en ny type forældrearrangement
Arbejdsmål Inddragelse af forældre

Problemstilling, 
der skal løses – 
(evt. hvad er det, 
jeg/ vi oplever, 
som jeg/vi gerne 
vil forandre

På erhvervsuddannelserne er der ringe tradition for at inddrage forældrene i de-
res børns ungdomsuddannelse. Forældrene bliver derved uvidende om, hvordan 
det går på skolen. Resultatet bliver bl.a., at forældre afskæres fra at hjælpe og 
støtte børnene med lektielæsning, praktikpladssøgning m.v. Desuden sker det, at 
manglende kontakt kan resultere i decideret ansvarsfraskrivelse

Målbeskrivelse – 
hvad vil jeg opnå 
(evt. suppleret 
med fagmål)

En mere åben kontakt med forældrene vil i mange tilfælde kunne bidrage til, at 
eventuelle problemer i elevernes hverdag vil kunne blive spottet og løst, inden 
disse fører til fravær, frafald eller konflikter
Mere åbenhed og flere informationer ville ligeledes muliggøre, at forældrene gi-
ves mulighed for at hjælpe og støtte eleverne med lektielæsning, praktikplads-
søgning og ikke mindst forbedre elevernes uddannelsesparathed

Beskrivelse 
af aktiviteten

Hvad skal bringes 
ind i elevernes 
horisont

Hvordan

Hvilke ’midler’

Telefonisk kontakt efter ca. 2 til 3 uger på skolen
Efter at eleverne har deltaget i de 2 ugers introforløb, de obligatoriske screeninger og 
ikke mindst den personlige samtale i forbindelse med holddannelsen, kontaktes for-
ældrene telefonisk for kort at høre forældrenes oplevelser af starten. Der informeres 
om de planlagte aktiviteter, der involverer forældrene i løbet af grundforløbet

Afholde forældredag 8 – 10 uger efter skolestart med følgende indhold:
•  Eleverne gives mulighed for at vise forældrene skolen, og hvad de laver i undervisningen. For-

ældredagen planlægges umiddelbart efter innovationsugen i uge 41, hvorved der gives mulig-
hed for, at forældrene kan præsenteres for det projekt, der er arbejdet med i innovationsugen

•  Eleverne introducerer forældrene til nogle af de øvelser, eleverne selv har lavet. Eleverne un-
derviser forældrene i simple save- og træforarbejdningsøvelser

•  I forbindelse med forældredagen, lægges der op til, at der afholdes et kort forældre/elev-
samtale, hvor formålet er at evaluere på elevens trivsel og udbytte

•  I samtalen forsøges ligeledes at inddrage forældrenes netværk i bestræbelserne på at finde 
relevante praktikpladsmuligheder. Der laves en fælles strategiplan for, hvordan eleverne op-
når at få en branchepraktikplads - hvilke tiltag iværksættes fra skolens side, fra elevens og 
forældrenes side

I samtalerne deltager foruden kontaktlærerne 1 – 2 faglærer(e)
Der udsendes skriftlige invitation til forældrene, hvori der redegøres for intentionerne 
med forældredagen: Vigtigheden af forældrestøtte, præsentation af skolen, præsen-
tation af undervisningen, vigtigheden af forældrestøtte i forbindelse med at finde en 
relevant branchepraktikplads/læreplads

Forældresamtale i 8. modul - 7 - 8 uger før grundforløbsafslutning
Temaet ved denne samtale er udslusning af eleverne. Der gøres status på den enkeltes 
elevs faglige og personlige udvikling i forhold til at færdiggøre grundforløbet og ikke 
mindst i forhold til at fortsætte uddannelsen hos en praktikvirksomhed eller som sko-
lepraktikant. For de elever, hvor det kan være problematisk at fortsætte uddannelsen, 
involveres vejledningen i bestræbelserne på at finde alternative muligheder
Forud for samtalerne udsendes skriftlige invitationer. Ved manglende tilslutning ska-
bes der kontakt telefonisk

Læreraktiviteter Til forældredag: Undervisere bestiller mad og laver en powerpoint med billeder af 
tidligere aktiviteter og forklaring af kommende aktiviteter

Spor (af effekt) Forbedrer elevernes trivsel og læring
Forbedrer mulighederne for at få praktikplads ved at gøre søgningen til et fælles ansvar.
Profilering af skolen
Styrker elev/lærerrelationen
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Om undersøgelsen og de bias, der måtte 
være, skriver Marianne Horsdal:

”I de 25 år jeg har arbejdet med narrative livs-
historiske interviews, har jeg ikke været udsat 
for, at de frit fortællende interviews blev så 
korte, faktuelle og informationsfattige.”

En forklaring herpå finder Marianne Horsdal i 
konteksten for interviewene: 

”Konteksten for livsfortællinger har stor be-
tydning (Holstein & Gubrium 2000). Der er 
stor forskel på at fortælle om sit liv til socia-
le myndigheder, til politiet, til skolen, til en 
ny veninde eller kæreste, til sine børn osv. 
Dels er der forskel på, om relationen mellem 
modtager og afsender i kommunikationen 
er symmetrisk eller asymmetrisk. I det sidste 
tilfælde er der overvejende tale om retoriske 
retfærdiggørelser, hvor fortælleren ønsker at 
undgå noget eller at opnå noget, og hvor for-
tællingens modtagere er i stand til – direkte 
eller indirekte - at belønne eller straffe for-
tælleren. Den symmetriske – som forskeren 
ideelt skal søge at opnå – har netop det nye 
venskabs fortællinger som prototype, hvor 
man fortæller om sig selv blot for at dele op-
levelsen af det liv, man ikke har haft sammen.

Professor Dr. Phil. Marianne Horsdal, Syddansk 
Universitet, har stået for et følgeforsknings-
projekt, hvis formål skal bidrage med viden 
om, hvorledes forældres tilværelsestolkninger 
kan have betydning for elevers uddannelses-
orientering.1 I dette afsnit resumeres væsent-
lige pointer fra denne følgeforskning med re-
ference til Marianne Horsdals rapport. 

Følgeforskningsprojektet baserede sig på en 
række narrative interviews (Horsdal 2014), sup-
pleret med en række spørgsmål til forældrene 
om deres oplevelser og holdninger til deres 
børns skolegang og uddannelse indtil nu og i 
fremtiden, børnenes skoleresultater, samarbej-
det med skolen og deres egne oplevelser og er-
faringer med skole og læring. 

Respondenterne er forældre til børn og unge i de 
fire deltagende uddannelsesinstitutioner (Hor-
sens Gymnasium, Learnmark HTX, Learnmark 
EUD og Bankagerskolen). Respondenterne er 
udvalgt af lærerne, og det var frivilligt at delta-
ge. I alt 14 respondenter deltog i undersøgelsen. 

1 I projektet Chanceulighed – nej tak har vi defineret ud-
dannelsesorientering som elevernes lyst til og motiva-
tion for skolegang og uddannelse.

Forældrene
For projektet Chanceulighed – nej tak er det vigtigt at 
få en viden om, hvorledes forældrenes egen baggrund 
og deres tilværelsestolkninger påvirker den måde, de 
interagerer med deres børn på i forhold til at støtte 
børnene i skolen, øge børnenes motivation for læring 
og uddannelse eller det modsatte.
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kortfattede interviews har også her været 
fortællernes manglende narrative kompeten-
ce. Flere har eksplicit givet udtryk for, at det 
var svært at fortælle, eller at det var svært at 
besvare nogle af de efterfølgende spørgsmål, 
særligt hvor en vis refleksion var påkrævet..”

Konsekvenser for undersøgelsen:

”Disse problematikker - det asymmetriske i 
konteksten, fortællernes sociale og kulturel-
le baggrund og begrænsede narrative (og 
sproglige) kompetence - forstærkes yderli-
gere af, at der var vanskeligheder med over-
hovedet at gennemføre de ønskede inter-
views.

For første gang i 25 år oplevede jeg, at infor-
manter ikke overholdt aftaler, kom for sent, 
fortrød, ikke lukkede op, ikke var hjemme på 
det aftalte tidspunkt, ikke besvarede telefo-
niske meddelelser, ligesom den efterfølgen-
de feedback omkring godkendelse af inter-
viewene i visse tilfælde foregik meget trægt.

Tilsammen udgør asymmetrien, de dårlige 
narrative kompetencer og den manglende 
’middelklasse refleksion’ over det individu-
elle liv og de mulige livsplanlægninger en 
negativt forstærkende kombination. I mod-
sætning til de gode fortællere, som føler sig 
trygge og åbne i fortællesituationen, og som 
er vant til at reflektere over det liv, der er le-
vet, og over forestillinger om fremtiden.

Denne bias betyder, at der er rigtig meget, 
vi ikke fik at vide. Men analyserne af denne 
’ikke-viden’ er i sig selv informationsgivende, 
desværre med ret negative konnotationer, 
idet problematikkerne understreger det, der 
kaldes ’den negative sociale arv’2. Imidlertid 
indeholder materialet også en del informati-
on, der peger i andre retninger.”

2 En høj fraværsprocent kan ikke forbløffe, når moderen 
sover over sig og først efter 4-5 opkald dukker op til 
interview det aftalte sted, 1 ½ time for sent.

I dette projekt er konteksten skoler og ud-
dannelsesinstitutioner. Og for forældrene til 
de børn, der er i risiko for at droppe ud eller 
måske ikke klarer sig helt så godt, er skolen en 
myndighed med en magt, der gør dem utryg-
ge. Er deres egne skoleerfaringer også præget 
af dårlige oplevelser, vil den asymmetriske re-
lation og forsigtigheden forstærkes. Det inde-
bærer, at de dels ønsker at fremstå som gode 
forældre, der støtter og motiverer og hjælper 
deres børn og prioriterer skole og uddannelse, 
dels at de ikke ønsker, at skolen skal vide for 
meget om dem, om deres liv, om deres børns 
baggrund osv. Der er en latent angst for, hvad 
deres udsagn kan blive brugt til, om det kan 
give bagslag i forhold til deres egen familie.

Denne problematik er forstærket af, at det er 
deres børns lærere, som har udvalgt og kon-
taktet forældrene. Hvis forskeren selv kon-
takter informanterne, er det primært forske-
rens dagsorden, som spiller en rolle. Her er 
det samtidig også forældrenes forestillinger 
om skolens dagsorden.

Vi havde ikke forudset omfanget af proble-
met med asymmetrien fra udarbejdelsen af 
forskningsdesignet. Og selv om vi efterføl-
gende har gjort en særlig indsats med hen-
syn til at forberede interviewpersonerne og 
berolige dem, har det faktisk ikke hjulpet 
særlig meget. Fortællerne føler, som en af 
dem udtrykker det, at ’de bliver kigget over 
skuldrene’ af skolen, og det gør dem forsig-
tige. Og det er – projektets karakter taget i 
betragtning – i en vis forstand også korrekt. 
Endvidere er der her, som det vil fremgå i 
det følgende, tale om sårbar forskning (’vul-
nerable research’, Cohen et al. 2007), hvilket 
stiller store etiske krav til forskningsdesign og 
-gennemførelse. Det kunne få ganske proble-
matiske etiske konsekvenser, hvis interviewer-
nes spørgelyst ikke blev holdt i ave i forhold 
til socialt sårbare mennesker. 

En anden stærkt medvirkende faktor til de 
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skoler – eventuelt privatskoler og specialsko-
ler – og fra ungdomsuddannelsesinstitutioner, 
ligesom vi hører lidt om allerede voksne børn 
og om deres situation.

En anden faktor er antallet af nævnte diag-
noser, som også er langt større end hos gen-
nemsnittet. Det kan være diagnoser hos 
både forældre og børn, ordblindhed, ADHD, 
Asperger osv. Der er flere eksempler på, at 
ordblindhed eller andre former for indlæ-
ringsvanskeligheder går igen på tværs af ge-
nerationerne.

I det hele taget fylder sygdomme ganske meget i 
de korte fortællinger. Det gælder både fortæller-
nes forældre, fortællerne selv, deres børn og evt. 
børnebørn. Der er en overrepræsentation af for 
tidligt fødte med komplikationer og af arbejds-
relaterede sygdomme (uheld og nedslidning). 
Også psykisk sygdom er klart overrepræsenteret.

Til trods for, at der for de fleste er lagt låg på de 
negative og problematiske beskrivelser, som 
nævnt i det forudgående afsnit, hører vi om 
tidligere graviditeter, problematiske skilsmis-
ser, misbrugsproblemer, vold, ligesom vi hører 
om arbejdsløshed. Disse forhold er simpelthen 
en del af flere af fortællernes livserfaringer.

Tematisk gennemgang af 
materialet

Med det klare fokus på skole og uddannelse 
i projektet er det indlysende, at dette tema 
klart må være det mest omfattende i de 14(15) 
interviews. Det er imidlertid interessant, at 
skoletemaet langt fra fylder lige meget i de 
forskellige fortællinger. Spændvidden stræk-
ker fra en fortæller, der helt nedprioriterer 
livshistorietemaet og stort set kun fortæller 
om sine skoleoplevelser og om sine oplevelser 
af og holdninger til hendes børns skolegang 
og til hendes nuværende virke som lærer, til 

Følgende er et reduceret uddrag af 
rapporten:

Om udvælgelsen

Som nævnt havde vi bedt lærerne på de fire 
skoler om at udvælge forældre til elever. Jeg 
foretog et gruppeinterview med de pågæl-
dende lærere for at høre lidt om, hvilke krite-
rier de havde lagt til grund for udvælgelsen. 
Der var generelt valgt både forældre til vel-
fungerende elever og forældre til elever med 
forskellige problemer. Nogle havde sagt nej 
tak til at deltage. Desuden var det for ung-
domsuddannelsernes vedkommende ikke 
alle elevers forældre, som skolerne vidste no-
get som helst om. Det blev naturligvis dis-
kuteret, hvordan man skulle forstå begrebet 
’chanceulige’, og i hvor høj grad det refere-
rede til eleven eller til forældrene. Blandt de 
udvalgte ’chanceulige’ var en genkommen-
de karakteristik, at de ’manglede ressour-
cer’, men der var stor forskel på, om det var 
elever, der kæmpede og udviklede sig, eller 
som umiddelbart ikke viste det store engage-
ment. Lærerne fra grundskolen havde natur-
ligvis større kendskab til forældrene og deres 
ressourcer og eventuelle opbakning (to om-
råder, der ikke nødvendigvis følges ad). Ord-
blindhed og andre faglige problemer samt 
fravær blev også nævnt.

Respondenterne 

Ser vi så på de 14 forældre, som det lykkedes at 
interviewe, er der nogle faktorer, der umiddel-
bart springer i øjnene. Hvor danske forældre i 
gennemsnit har under 2 børn, er der her 2 med 
5 børn, 3 med 4 børn, 1 med 3 børn og ende-
lig 8 med 2 børn. Og her er kun medregnet de 
børn, kvinderne selv har født, og dermed ikke 
sammenbragte børn. Antallet af børn betyder, 
at flere forældre har erfaringer fra både folke-
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Flertallet fortæller om de forskellige jobs, de 
har haft. Det handler både om vigtigheden af 
at finde og have arbejde, men også i flere til-
fælde om nedslidning. Der er fortællere, som 
giver udtryk for en høj arbejdsmoral, nogle 
som betoner det sociale aspekt ved at have 
et arbejde, og fyringer på grund af nedskæ-
ringer, konkurser eller lignende i krisens køl-
vand har været ganske problematiske. Der er 
enkelte, som giver udtryk for en særlig glæde 
eller meningsfuldhed i forbindelse med arbej-
det, men det er ikke flertallet, hvilket måske 
skyldes de typer af arbejde, der fortrinsvis er 
tale om.

Familie er naturligvis et væsentligt tema. For-
tællerens egen familie bliver nævnt. Skilsmis-
ser, sygdom, dødsfald, vold, mentalt eller fy-
sisk fravær pga. arbejde og på positivsiden 
støtte og hjælp, sammenhold og fest. Sø-
skende kan både have været en stor støt-
te og årsag til store problemer. Flere har fx 
haft syge (fysisk eller psykisk) søskende, der 
har fyldt meget i familien. Fraværende fædre 
(undertiden blot i mental forstand) nævnes 
flere gange. Relationerne i de familierelatio-
ner, fortællerne selv stifter, spænder bredt i 
fortællingerne, fra rigtig gode kærlighedsfor-
hold til problematiske skilsmisser (som der 
er rigtig mange af). Nogle af fortællerne har 
valgt at leve alene efter skilsmisse eller ægte-
fællens død, mens andre har fundet nye part-
nere (undertiden flere gange). Og familierela-
tioner i forhold til egne børn spiller naturligvis 
en stor rolle. Flere har børnebørn. Tradition 
med tidlige graviditeter synes at gå igen over 
flere generationer. Der er adskillige beretnin-
ger om vanskelige, for tidlige og komplicere-
de fødsler med efterfølgende handicap.

Det er påfaldende, at beretninger om relatio-
ner ud over familien er ret sparsomme. Klas-
sekammerater er nævnt, på godt og på ondt. 
Og faktisk er de ikke-familiære relationer i fle-
re tilfælde ikke overvejende positive (mistede 
relationer efter skilsmisse). Med modifikatio-

andre fortællere, der stort set overkommer 
skolen i en enkelt sætning.

Som nævnt forekom det tydeligt, at flere for-
tællere var meget uvante med at fortælle om 
sig selv og med at reflektere over deres op-
levelser og erfaringer. Men en del af intervie-
wene kunne imidlertid tyde på, at fortæller-
ne har været udsat for at skulle gøre rede for 
deres baggrund i samtaler med sociale myn-
digheder3. Det gælder en del af de interviews, 
der er faktuelle mere end meningssøgende 
med opregninger af, at der er sket det og det 
og det. Andre har givetvis fortalt om sig selv 
til psykologer og eller psykiatere. Som Hol-
stein og Gubrium (2000) fremhæver, er der 
stor forskel på, hvilke typer livsberetninger 
forskellige instanser og myndigheder forven-
ter. Man kan fortælle om liv i forskelle genrer, 
fremstille en offerrolle eller en udviklingsro-
man, konstruere retoriske retfærdiggørelser, 
der for eksempel viser, at man har eller har 
haft mange problemer, haft rigtig meget syg-
dom, har stor lyst til at arbejde osv., afhæn-
gigt af i hvilke sammenhænge man bliver 
bedt om at redegøre for sit liv. Efterfølgende 
interviews vil bære præg af, i hvilke sammen-
hænge man tidligere har fortalt om sig selv. 
Men selv med dette in mente er det interes-
sant også at se på, hvilke temaer der bliver 
slået an i interviewene ud over skole-uddan-
nelsestemaerne.

Steder har stor betydning i mange af fort-
ællingerne. Der berettes om, hvor man er 
født, hvor man er flyttet hen, hvor man bor 
osv. Nye kærester eller skilsmisser er de mest 
nævnte årsager til flytninger (inklusiv mæn-
denes arbejde). Flere flytter tilbage til det 
sted, de oprindeligt kom fra efter en skilsmis-
se eller lignende.

Arbejde er et stort tema i mange fortællinger. 

3 Vi ved det naturligvis ikke, men antagelsen er fore-
taget på baggrund af en sammenligning med flere 
hundrede andre interviews og specielt i forhold til de 
tematikker og problemstillinger, der bliver nævnt.
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ordblindhed, er meget kritiske over for deres 
skolegang, både i forhold til de faglige resul-
tater og mere generelt udtrykt, at det har væ-
ret en dårlig oplevelse. Mobning er imidlertid 
også nævnt flere gange, som noget der kan 
ødelægge lysten til at gå i skole og mulighe-
den for at lære. En siger: 

Jeg havde generelt en rigtig dårlig skoleoplevel-
se på grund af mobning. Mine forældre blev skilt, 
og jeg var ordblind, så jeg gik ud, da jeg har gået 
7 ½ år i skole faktisk. En anden fortæller: 

Da jeg gik i folkeskolen, det var et sandt mare-
ridt, så jeg blev flyttet på privatskole, så vendte 
alt 180 grader for mig. Mangel på sammenhold, 
en lærer der var på nakken af mig. Min mor og 
far måtte sige noget til dem. Til sidst flyttede jeg 
skole, der var ikke rigtig styr på noget i skolen. 
Var jeg ikke flyttet, havde jeg aldrig fået 10. klasse. 

En nævner den positive betydning ved at få 
nye klassekammerater.

Det er også interessant, at flere giver udtryk 
for, at det går godt, men pludselig vender, un-
dertiden på grund af andre faktorer end selve 
skolen. En er glad for skolen, indtil forældrenes 
skilsmisse. Herefter bliver hun skoletræt. Disse 
skift kan også indtræffe senere, hvor fortælle-
ren skal til at uddanne sig: En fortæller, at hun 
har en lillebror, der bliver syg, da hun er 8 år, og 
at hun samtidig får en lillesøster og derpå skal 
klare sig selv og lidt til. Hun afslutter 10. klasse 
med topkarakter, men kan ikke finde ud af, hvad 
hun skal uddannelsesmæssigt, da hun ikke har 
lært at tænke på sig selv. 

Andre giver udtryk for, at skolen, det var bare 
sådan noget, man gjorde. En siger, at skolen 
var et nødvendigt onde. Men årsagerne kan 
både ligge i skolekonteksten og i nogle af for-
tællerens andre kontekster. En er meget usik-
ker i skole- og uddannelsessammenhæng på 
grund af en skrap far, der har nedbrudt hen-
des faglige selvtillid.

nen af de ret kortfattede interviews in mente 
tyder det på, at de pågældende fortællere har 
ganske beskedne sociale netværk. Det har stor 
betydning både for deres eget og for børne-
nes liv. Positive eksempler på betydningen af 
at deltage i det civile samfund findes.

Sygdom er et meget omfattende tema. Det 
gælder sygdom hos forældre, fortællernes 
egne sygdomme, som er voldsomt omfatten-
de og i flere tilfælde ganske alvorlige (nog-
le er sygemeldt på fortælletidspunktet), og 
det gælder sygdom og forskellige handicaps 
hos børnene. Der er ganske mange diagnoser 
nævnt i materialet (ADHD, Asperger, anorek-
si, depression, manio-depressivitet). Der er 
også fortalt om en del ulykker, nogle med dø-
delig udgang.

Generelt har flertallet af fortællere i dette ma-
teriale haft ganske svære liv. De er ganske be-
herskede i deres beskrivelse af deres vanske-
ligheder - som én siger: siden har det været op 
ad bakke. Der er tale om fortællere, som har 
skullet kæmpe med meget store problemer i 
deres tilværelse, men som beskriver tildragel-
serne med understatements.

Ud over skole- og uddannelsestemaet, som 
vil få særlig opmærksomhed, nævnes i nogle 
interviews også fritidsliv, aktiviteter i det civi-
le samfund, sport etc.

Skole- og uddannelsestemaet

Omkring fortællernes egne skoleerfaringer 
tematiseres både holdningen til det faglige, til 
kammerater og til lærere. Omkring det faglige 
er der nogle, der beskriver sig selv som ikke 
boglige, men praktisk anlagte. Jeg er nok en 
af de typer, der har det bedst med, at når jeg 
skal lave noget, så skal jeg have det i hænder-
ne. Nogle har haft svært ved at koncentrere 
sig, og flere giver udtryk for, at de kunne have 
brugt mere hjælp i skolen. Fortællere, som har 
været i specialklasser som børn på grund af 
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forløse fortiden” (Redeem the Past, jf. Taylor 
1989):

Og så ingen tvivl om, at qua min barndom, så 
prøver jeg at rette op, de skal ikke gå glip af de 
ting, jeg følte, at jeg gik glip af. En anden siger: 
Det, at jeg selv har været så meget igennem, og 
jeg ved, hvad jeg selv havde brug for den gang, 
og den støtte vil jeg gerne give mine børn. Og 
en tredje: 

Jeg skulle klare alting selv. Jeg har interesseret 
mig for, hvad mine børn skulle, og jeg har været 
en deltagende forælder i arrangementer. 

Det bliver også nævnt flere gange, at foræl-
dre ønsker, at børnene får uddannelse, som 
de selv gik glip af.

Mobning er også et nævnt problem i børne-
nes skoleliv. Og der er flere gange kritik af en-
kelte læreres tackling af mobningen.

Der er ret stor forskel på, hvor meget fortæl-
lerne så aktivt blander sig i deres børns skole-
gang. Nogle blander sig ganske meget, mens 
andre i højere grad lader skolen være skole. 
Enkelte lærere bliver fremhævet, henholdsvis 
positivt og negativt. I negative tilfælde un-
dertiden med skoleflytninger som resultat.

Også i forhold til børnene er der eksempler 
på afbrudte uddannelser. Nogle af de samme 
problemer, som forældrene har fortalt om, 
kan gå igen, men der er også mere fokus på, 
om det nu også er ”den rigtige hylde”, børne-
ne er havnet på. Hos nogle forældre er arbej-
de – også for børnene – prioriteret højere end 
uddannelse. Det er vigtigt, at børnene laver 
noget og ikke kommer ud i noget skidt.

Et par stykker udtrykker sig positivt om at gå 
i skole: 

Jeg har altid været glad for at gå i skole og har 
aldrig haft nogen problemer med noget, så det 
er en positiv oplevelse at tænke tilbage på. Og 
uddannelse, også positivt. 

En anden fortæller, at hun var glad for at gå i 
skole – morakker, at hun fik en god eksamen, 
gennemførte hhx, men i det efterfølgende 
fortæller hun intet om uddannelse eller ar-
bejde. 

En dropper ud af gymnasiet, fordi hun ikke 
falder til. Hun kommer i lære, får højere han-
delsskoleeksamen og vil gerne læse videre, 
men bliver gravid. Vi ved fra anden forskning 
(se eks. Horsdal 2000), at det sociale bety-
der meget for, om man synes om at gå i sko-
le eller være på en uddannelsesinstitution. 
Betydningen af ’at falde til’ er stor.

Ser vi på, hvilke faktorer der bliver nævnt som 
årsag til, at fortællerne har afbrudt uddannel-
sesforløb, er der følgende forklaringer:

Uddannelsesforløb bliver ifølge fortællerne 
afbrudt på grund af graviditet. Uddannelses-
forløb bliver afbrudt på grund af ’mobning’ 
fra ledelsen (fortælleren bliver kørt ned psy-
kisk). Uddannelsesforløb bliver afbrudt på 
grund af mental eller fysisk sygdom (en pga. 
følgerne efter en ulykke) og andre voldsom-
me belastninger, som gør det svært at gen-
nemføre. 

Skole - uddannelsestemaet  
i forhold til børnene

Der er naturligvis en del, som går igen, om-
tale af faglige problemer, ordblindhed, sko-
letræthed, adfærdsproblemer (primært be-
skrevet mellem linjerne) og enkelte tilfælde 
af psykiske problemer, men der er også flere 
interviews, der bærer præg af forsøg på ”at 

118



forventes af dem, vil have vanskeligt ved at 
løse de forventede opgaver4. Elever, der mis-
forstår opgaverne, kan føle, at lærerne kun er 
ude på at få dem til at føle sig dumme, at læ-
rerne kun gider de gode elever5 (Quvang), og 
de mister lysten til at lære. Elever, der føler, at 
der ikke forventes noget af dem, fordi de af 
lærerne antages for at være for dumme til at 
lære noget (uanset om det er rigtigt eller for-
kert), vil miste enhver motivation.

Men materialet her viser også, at det, der 
sker i andre sammenhænge, kan virke stærkt 
ind på deltagelsen i og oplevelsen af skolen. 
Børn, der må slås med deres – eller forældre-
nes – problemer alene, børn, som er overbe-
byrdede af ansvar i familien, og børn, der er 
usikre og bange har særlig brug for, at sko-
lekonteksten kan blive til et trygt og godt fri-
rum, en buffer for mere problematiske prak-
sisfællesskaber. 

4 Immordino –Yang skriver (…..) at hvis en skoleelev skal 
løse en opgave og ikke forstår, hvad det er, læreren vil 
have ham til at gøre, kan han få den følelse, at læreren 
kun er ude på at få ham til at føle sig dum. Dette er 
selvsagt ikke fremmende for læring.

5 Christian Quvang, der er ansat i Nationalt Videncenter 
for Inklusion og Eksklusion, har skrevet ph.d., hvor han 
analyserede livsfortællinger med en lang række per-
soner, der enten var i specialundervisning eller havde 
været det. Disse analyser er meget tankevækkende 
læsning om en gennemgribende følelse af marginali-
serering i mange sammenhænge. Udtrykket ’læreren 
gad kun de dygtige elever’ er fra denne samling in-
terviews. Og udtrykket er tankevækkende for os alle 
i undervisningsverdenen, fordi vi spontant viser vores 
glæde ved de gode svar og vores utilfredshed ved de 
mindre gode.

Hæmmende faktorer

Det liv, børn og voksne lever, foregår i for-
skellige praksisfællesskaber, i forskellige kon-
tekster. Vi lever i vores familier, i børnehaver, 
skoler, blandt kammerater i fritidssammen-
hænge, i uddannelsesinstitutioner, på ar-
bejdspladser m.m. Man kan se på disse prak-
sisfællesskaber hver for sig, se på hvordan de 
fungerer, hvordan deltagerne trives, hvordan 
de kulturelle koder er, hvilke problemer der er 
osv. Og man kan se de enkelte menneskers 
tilværelse på tværs af de forskellige fælles-
skaber og kontekster, de deltager i, i krono-
logisk/seriel forstand eller samtidigt. Endelig 
kan man se på, hvordan samspillet er mel-
lem de forskellige praksisfællesskaber, se på, 
hvordan hændelser og oplevelser i en sam-
menhæng kan spille ind på, hvordan det så 
går i en anden sammenhæng.

Med denne indfaldsvinkel til dette materiale, 
kan vi således både se på interne skolefakto-
rer – som ganske vist er fortolket af personer 
uden for skolen (forældre, som alle tidligere 
har været elever). Og vi kan se på, hvorledes 
oplevelser og tildragelser i andre sammen-
hænge influerer på udbyttet af skoletiden og 
evt. videre på uddannelsesvalget. Naturligvis 
må vi også have den individuelle synsvinkel 
med. Ikke alle elever – nuværende og tidlige-
re – er begunstigede med den samme bega-
velse, men som materialet viser, er dette i sig 
selv ikke en altdeterminerende faktor.

Hæmmende skoleinterne faktorer drejer sig 
dels om det sociale i skolen som praksisfæl-
lesskab. Mobning, både fra andre elever og 
fra enkelte lærere er umådelig skadeligt for et 
godt udbytte af skolegangen. Det peger hen 
imod betydningen af både ledelsesmæssige 
kompetencer og på de afgørende spørgsmål 
om synet på eleverne, som vil blive uddy-
bet senere. Synet på elever handler også om 
forventninger, og forventninger handler om 
motivation. Elever, der ikke forstår, hvad der 
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Afrunding - tilbage til 
’chanceulighed’
I tillæg til de sociokulturelle faktorer må det 
påpeges, at disse livsfortællinger viser, hvor-
dan familiers tilværelse kan blive sårbar på 
grund af mange forskellige hændelser, og at 
den sårbarhed påvirker deltagelsen og ud-
byttet i skole- og uddannelsessammenmæn-
ge. Vi lærer dårligt, når vi er stressede og 
bekymrede6. Fortællerne selv taler om, hvor-
dan deres skolegang har været negativt på-
virket af sygdom fysisk og psykisk hos deres 
forældre, sygdom hos deres søskende, ulyk-
ker m.m. Og de fortæller om, hvordan deres 
voksenliv har været præget af sygdom, som 
– uanset om det er ekspliciteret eller ej – må 
påvirke deres børns skolegang, både fordi 
det giver anledning til bekymring og angst og 
til minimerede ressourcer. Mange børn går gi-
vetvis stille med disse problemer, da man na-
turligvis ikke udstiller familielivets svagheder. 
Ligesom skolen kan være en buffer for pro-
blematiske hjemmeliv i sociokulturel betyd-
ning, kan skolen i heldige tilfælde være som 
et frirum, hvor man kan foretage sig noget, 
som er lystfyldt og spændende i et rart mil-
jø, eller qua enkeltes læreres indsats som ’be-
tydningsfuld anden’. 

Det forudsætter imidlertid en vilje til at imø-
dekomme alle elever, være opmærksomme 
på dem, og hjælpe dem med at få adgang til 
områder, der giver mulighed for emotionel, 
sanselig, kognitiv og social positiv udfoldelse. 
Det er uhyre vigtigt på den ene side at accep-
tere, at en elev har det svært – af den ene eller 
den anden årsag – og samtidig ikke at opgive 
med at stille krav om fortsat udvikling og tro 
klippefast på, at alle elever kan lære.

6 Jf. Agnieszka Brons forskning om ’floating’ og forbin-
delsen til læring.

Fremmende faktorer

Ud over en positiv drejning 180 grader af de 
allerede nævnte tematikker, viser materia-
let, at børn, der har forældre, der har støttet 
op omkring dem, har bedre ved at klare sig. 
Det er væsentligt, at der er åbenhed og støt-
te omkring ordblindhed og andre vanskelig-
heder. Ligeledes er den forælder, der beder 
skolen om faglig hjælp, som hun ikke selv er i 
stand til at give til sin datter, et godt eksem-
pel på vej mod en positiv udvikling. Den ny-
ere lovgivning, som understøtter lektiehjælp, 
er helt klart et skridt fremad i retning af at 
give børn mulighed for at kompensere for 
det, deres familier måske ikke kan give dem. 

Det er lidt interessant at se, at der, hvor det 
går godt mange problemer til trods, har bør-
nene undertiden deltaget i sport eller lignen-
de aktiviteter (fx spejder). Forældrenes akti-
ve deltagelse i det civile samfund er ligeledes 
en positiv faktor (jf. Horsdal, Arbejdspapir Nr. 
6, 1999). 

Forældrenes holdning til skole, uddannelse 
og læring har stor betydning. Hvis hverken 
skolen eller forældrene forventer sig noget af 
børnene, er det sværere at få et godt udbytte 
læringsmæssigt. Børn reagerer jo ikke alene 
på, hvad der bliver sagt eksplicit, men også 
på, hvad de ser og oplever i de forskellige 
sammenhænge, ikke mindst i familien. Sam-
tidig med, at forældrene, der holder af deres 
børn, naturligvis ønsker dem alt det bedste.
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Bankagerskolen - grundskolen 

Projekt Chanceulighed – nej tak har bidraget til 
at forandre læringsmiljøet på Bankagerskolen. 
Dette skyldes, dels at projektet har været om-
fangsrigt og forløbet over 4 år, dels at der har 
været en kraftig projektstyring undervejs, og 
endelig, at projektdeltagerne har gjort en stor 
indsats for at udbrede projektets resultater til 
deres nære kolleger i udskolingsafdelingen.

Projektet har sat tydelige spor på skolen. Den 
årgang, som var involveret i projektet gen-
nem 3 år, klarede sig markant bedre til af-
gangsprøverne end en gennemsnitlig årgang 

Fælles for de deltagende skoler er også, at vi har 
kunnet se en udvikling omkring en styrkelse af 
fagligheden, synlige læringsmål, kulturperspek-
tivet, forældresamarbejde, styrket relationsar-
bejde og klasseledelse. 

De deltagende lærere har fået stor indsigt og 
viden på tværs af organisationer og uddan-
nelser – og dermed også nye blikke i forhold 
til deres egen position.

Vi har valgt at lade hver af de deltagende ud-
dannelsesinstitutioner beskrive ledelsens op-
gaver i forbindelse med udvikling af en mere 
”chancelige skole”.

Ledelsesperspektiv 
på projektet 
’Chanceulighed  
– nej tak’
Helt overordnet har projektet haft stor 
betydning i forhold til at arbejde på tværs af 
uddannelsesinstitutioner og uddannelser.  
Det har givet et øget kendskab til hinanden 
på både lærer- og lederniveau, og vi vurderer, 
at dette også fremadrettet har værdi for skolerne. 
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Ledelsen på Bankagerskolen har besluttet, 
at alle skolens læreres refleksive samarbej-
de skal styrkes. Ledelsen skal skabe struktu-
rer for dette samarbejde, således at det sik-
res, at elevernes læring er i fokus – fx ved at 
videreudvikle teamsamarbejdet til refleksive 
læringsfællesskaber med stærkt fokus på ele-
vernes læring.

Ledelsens rolle i projektperioden har været at 
sætte projektet på dagsordenen på skolen og 
bakke op om, at projektresultater implemen-
teres på hele skolen.

Følgeforskningsprojektet har givet anledning til 
disse ledelsesmæssige overvejelser:

*  I samarbejdet med elever og forældre skal 
ledelsen og personalet i øvrigt italesætte 
uddannelse som vejen til det gode liv

*  Skolen skal signalere ambitiøse og klare 
forventninger til eleverne. Vi skal forvente, 
at eleverne hele tiden gør deres bedste

*  Opmærksomhed på den enkelte elev har 
stor betydning. Herunder er det vigtigt 
med ledelsens opmærksomhed og opfølg-
ning på elever, som viser tegn på frafald

*  Skolen skal være opmærksom og arbejde 
med de sproglige koder både i forhold til 
elever og forældre 

*  Vi skal gentænke og udfordre vores sam-
arbejde med forældrene på baggrund af 
mere viden om uddannelsesfremmede 
forældre

Samlet set har projekt Chanceulighed – nej tak 
være en gave for skolen og medvirket til en 
enorm udvikling af de deltagende læreres 
kompetencer samt medvirket til at forstærke 
en udvikling på skolen mod større faglighed 
og etablering af læringsmiljøer, som stimule-
rer alle elevers læring.

Bent Nielsen,  
skoleleder på Bankagerskolen 

på skolen, og projektets deltagende lærere 
har gennemgået en kompetenceudvikling og 
en personlig udvikling, som har gjort 3 af dem 
til vejledere for deres kolleger.

Projektets resultater har været kraftigt med-
virkende til at kvalificere formuleringen af mis-
sion, visioner og læringssyn for skolen. Dette 
gælder i forhold til betydningen af høje for-
ventninger til eleverne til en grundindstilling 
til, at alle elever kan lære, samt vigtigheden af 
læringsmål, som er synlige for eleverne.

Projektet har skabt grobund for en udvikling 
mod en styrket faglighed på skolen. Det gæl-
der:

*  Øget fokus på faglærere og indretning  
af undervisningslokalerne

*  Skabelse af læringsmiljø som fremmer  
eleverne læring

*  Lærernes modellering og anvisende ad-
færd

*  Brug af undervisningsdifferentiering som 
led i bestræbelserne på at undervise i ele-
vens nærmeste udviklingszone

*  Mere bevidsthed om formål med  
brug af lektier

Skolens ledelse har i projektperioden under-
støttet, at deltagerne har berettet om projek-
tet på fællesmøder, og at der er truffet beslut-
ninger i forlængelse af projektets resultater.

Projektet har været en stærkt medvirkende 
årsag til, at ledelsen besluttede, at skolens 
indsatsområde i 2014/15 var: ”Udvikling af det 
pædagogiske personales relations-, klassele-
delses- og didaktiske kompetence”.

Projektets resultater er nået gennem reflek-
sivt samarbejde i lærergruppen på den enkel-
te institution og i hele lærergruppen på tværs 
af skolerne. 
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I projektet har der været stort fokus på at ud-
vikle et klassemiljø, hvor der er trygge og ty-
delige rammer, med få lærere og inddragelse 
af forældrene. Fælleskabet betyder meget for 
eleverne og ligeledes det, at der er gode re-
lationer mellem lærerne og eleverne. Der har 
været arbejdet målrettet med dette – samt 
med differentiering og helhedsorienteret un-
dervisning. 

Strategisk har ledelsen brugt erfaringer fra 
projektet ved udformning af et nyt didaktisk 
pædagogisk grundlag. Overordnet er dette: 
Helhedsorienteret og praksisnær undervis-
ning med fokus på elevernes lærelyst og pro-
gression i læring. Der er formuleret 9 ”learn-
marks”, og elementer fra projektet har været 
inspiration hertil. 

Forældresamarbejdet har været et fokus-
område – og der har været gode erfaringer 
med forældreaften, hvor forældre inviteres til 
at deltage til et arrangement på skolen, hvor 
eleverne viser, hvad har lært og kan instruere 
forældrene. Ligeledes giver det lærerne mu-
lighed for at informere om de forventninger 
og krav, som eleverne møder i uddannelsen. 
De uformelle, men strukturerede rammer har 
vist sig at fungere rigtigt godt for at komme 
i dialog med forældrene. Dette vil vi udbrede 
til de øvrige uddannelser – det er meget re-
levant i forbindelse med de nye Grundforløb 
1-forløb, hvor vi vil inddrage forældre mere i 
de unges skoleforløb. 

Erfaringerne med, at eleverne får nogle socia-
le og kulturelle oplevelser, er også et element, 
som medvirker til at skabe fællesskab og nye 
perspektiver. Der er således også udarbejdet 
et nyt koncept for skolemiljø, som skal medvir-
ke til styrke dette. 

Fremadrettet er vi i gang med udvikling af de 
nye Grundforløb 1 og 2 i forbindelse med er-
hvervsuddannelsesreformen, og her tager vi 
også afsæt i nogle af erfaringerne fra projektet. 

Learnmark Horsens  
- tømreruddannelsen
En af udfordringerne ved at starte på en er-
hvervsuddannelse er, at eleverne i den korte tid, 
de er på skolen (20–40 uger) skal nå både at 
blive afklarede og opnå en lang række nye kom-
petencer, som de skal bruge i deres uddannelse. 
Ligeledes er en gruppe ikke uddannelsespara-
te og/eller kommer fra uddannelsesfremmede 
hjem, hvor de ikke har oplevet, at der har været 
positive forventninger til dem. 

De møder en helt ny skolekultur, som er mere 
praksisnær og stiller nye krav. For en gruppe 
af eleverne opleves dette som motiverende, 
og de kan endelig se en mening med et sko-
leforløb. 

For andre er det en stor omvæltning at skul-
le forholde sig til en ny kultur, nye fag og nye 
lærere. Mange elever har et lavt selvværd og 
dårlige oplevelser fra grundskolen. Denne ud-
fordring har projektet medvirket til at sætte 
fokus på, og erfaringerne kan bruges også i 
andre uddannelser. Der har i den forbindelse 
været oplæg fra de lærere, som har deltaget 
i projektet på et afdelingsmøde – og i et nyt 
udviklingskoncept vil vi målrettet bruge ud-
viklingsprojekter som ”driver” for forandringer 
og sætte dem på dagsordenen på fx team- og 
ledermøder samt fælles pædagogiske dage. 

Noget andet, som har haft stor betydning 
er, at der er videreudviklet et værktøj, som 
sammenholder elevens egen opfattelse med 
lærerens. Resultaterne danner et fordoms-
frit grundlag for en kvalificeret og konstruk-
tiv samtale med eleven, hvor læringsmålene 
danner udgangspunkt for evalueringen, som 
omhandler både faglige og almene kompe-
tencer. Dette er yderst relevant i forhold til 
erhvervsuddannelsesreformen, hvor der er et 
perspektiv i at implementere mere systema-
tiske værktøjer i forbindelse med evaluering 
og feed back. 
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Konklusionen på erfaringerne fra tømrerud-
dannelsen er, at de lærere og elever, der har 
deltaget, har fået et godt udbytte, men at der 
har været for lille afsmittende effekt på de 
øvrige uddannelser. Denne er primært sikret 
gennem udarbejdelsen af det fælles didaktisk 
pædagogiske grundlag, og vi har ikke oplevet 
en gennemgående ændring af læringsmiljøet 
med baggrund i dette projekt. 

Helt overordnet har de tekniske erhvervs-
uddannelser dog altid haft et fokus på de 
”chanceulige” elever og har netop via det 
praksisnære og autentiske uddannelsesmil-
jø formået at motivere og fastholde eleverne 
ved at give dem nogle ”succesoplevelser”. 

Lone Ørsted, 
Udviklingschef på Learnmark Horsens

Noget skal videreudvikles, men helt konkret 
tager vi følgende med fra projektet omkring 
udformning af opgaver: Synlige og tydelige 
læringsmål, tydelige forventninger, differen-
tierede instruktioner, evaluering og fokus på 
arbejdsprocessen.

Lærersamarbejdet haft stor betydning i pro-
jektet, da det har været med til at give et 
mere nuanceret billede af eleven. 

Den største udfordring i den sammenhæng 
er, at lærerne skal arbejde mere tværgående i 
teams omkring projekter – og her er det en le-
delsesopgave at støtte dette samspil. En af me-
toderne er at danne tværgående læringsteams, 
hvor lærerne har et fælles ansvar omkring ele-
verne og deres læring. En anden ledelsesindsats 
er, at vi i ledelsen har udarbejdet et koncept for 
undervisningsobservation og kollegial supervi-
sion, hvor vi ønsker at øge den kollegiale læring. 
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gør, at vi i en travl hverdag med begrænsede 
lærerressourcer ikke overser den enkelte elev, fx 
sådan at øvelser og gruppearbejde er tilrette-
lagt, så det kan løses på flere forskellige måder 
afhængig af både aktuelt niveau og nærmeste 
udviklingszone. Projektet har også ført til en an-
den og øget tilgang til mentorbegrebet og til 
specialpædagogisk støtte (SPS) for de involve-
rede lærere, netop ud fra tanken om, at vi skal 
gribe eleverne forskelligt an, hvis vi skal give 
dem samme chancer i uddannelsessystemet. 

Projekt Chanceulighed – nej tak har betydet 
meget for de lærere, der har deltaget i pro-
jektet, og de har arbejdet vedholdende for 
at udbrede idéer og indsigter fra projektet til 
kolleger, der så har gjort brug af de konkre-
te værktøjer og opgaver i deres undervisning. 
Projektet har også været drøftet og formidlet 
til hele lærergruppen, men der mangler endnu 
en bred og systematisk udbredelse på HTX. 
Næste år vil både HTX og HHX på Learnmark 
Horsens arbejde videre med perspektiverne 
for alle undervisere. Det vil blandt andet ske 
gennem en konkret øgning af omlagt skrift-
lighed til 25 % af alt skriftligt arbejde i 1. og 2. 
g, hvor målet netop vil være, at lærerne skal 
hjælpe uddannelsesfremmede elever med 
at eksplicitere koderne for skriftligt arbejde 
frem for i høj grad at forudsætte, at eleverne 
kender dem eller kan dechifrere dem ud fra 
undervisernes skriftlige rettelser og tilbage-
meldinger. Learnmark Horsens HTX kan se en 
konkret afspejling af det, der står i det poli-
tiske udspil omkring den ny gymnasiereform 
Gymnasier til fremtiden (regeringen, decem-
ber 2014), og projekt Chanceulighed – nej tak, 
nemlig et systematisk arbejde med at mind-
ske sociale faktorers betydning, blandt andet 
gennem arbejdet med omlagt skriftlighed, og 
derfor vil vi arbejde målrettet videre med at 
implementere de tanker, der ligger fra projekt 
Chanceulighed – nej tak. 

Sune Agger, rektor på HHX 
og HTX Learnmark Horsens

Learnmark Horsens  
– HTX-uddannelsen 
Projekt Chanceulighed – nej tak har på Learn-
mark Horsens HTX betydet et konkret arbejde 
med undervisningsdifferentiering under flere 
forskellige former, fx Karin Svejgaards Rød, 
gul og grøn-metode, hvor opgaver kan løses 
på flere forskellige taksonomiske niveauer af-
hængig af elevens aktuelle standpunkt. Det 
har været meget relevant på HTX, fordi der 
både er en overrepræsentation af elever, der 
kommer fra en uddannelsesfremmed bag-
grund, og samtidig en del ressourcestærke 
elever, der er målrettede og klar til uddannel-
se. Der har derfor både blandt ledelse og un-
dervisere været en klar opfattelse af, at man 
på HTX er nødt til at arbejde med at under-
støtte hver enkelt elev, hvor denne måtte be-
finde sig; at udvirke undervisningsdifferentie-
ring og trædestenstænkning. 

For de undervisere, der har været direkte in-
volveret i projekt Chanceulighed – nej tak, har 
projektet betydet en ændret opfattelse af un-
dervisning og den kontekst, undervisningen 
indgår i. Overordnet har projektet betydet, 
at underviserne har taget den politiske mål-
sætning om, at 95 % af en ungdomsårgang 
skal gennemføre en ungdomsuddannelse, til 
sig som mere end et politisk bonmot. Under-
viserne giver udtryk for, at projektet har væ-
ret med til at give perspektiv både i form af 
mål; altså visionen om at alle principielt kan og 
skal gennemføre en ungdomsuddannelse som 
baggrund for medborgerskab og selvforsør-
gelse, og midler; altså konkrete veje til at løf-
te unge uden kendskab til de kulturelle koder, 
der omgiver og vanskeliggør gennemførelsen 
af en ungdomsuddannelse. Men projektet har 
også betydet en afsked med forestillingen om, 
at elever bare er nogen, vi blot skal putte vi-
den ind i hovedet på. Vi er omvendt nødt til at 
tage udgangspunkt i den enkelte elev og den-
nes udgangspunkt. Og vi har været nødt til at 
udvikle konkrete pædagogiske redskaber, der 
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i centrale studieretnings- og fællesfag kunne 
arbejde sammen om én klasse fra grundforlø-
bet i 1.g til afslutningen af 3.g. 

Dette stabile og engagerede samarbejde, der 
udviklede sig til et refleksivt, lærende team, 
fik stor betydning for projektet hos os, og der 
ligger en ledelsesopgave i også fremadrettet 
at skabe sådanne rammer for lærernes reflek-
sive praksis. Betydningen af konsulent Karin 
Svejgaards rolle, erfaring og kompetencer så-
vel som det lange, seje træk over 3½ år skal 
tillige fremhæves som væsentlige årsager til 
projektets succes.

Læreroplæg, undervisningsobservationer og 
MUS-samtaler bekræfter, at projektet har ført 
til varige ændringer i de deltagende læreres 
praksis og syn på undervisning og læring. Le-
delsen vurderer, at projektet reelt har været en 
videreuddannelse af de fire – også så de i dag 
har lyst til nye faglige, pædagogiske og ledel-
sesmæssige udfordringer.

Forandring af læringsmiljøet  
på Horsens Gymnasium

For Horsens Gymnasium har projekt Chance-
ulighed – nej tak både bekræftet tidligere ind-
satsområder og tilføjet nye. At udbrede og im-
plementere projektet på skolen er ligeledes en 
oplagt, men ikke nødvendigvis let ledelsesop-
gave. Fire gange i processen er projektlærer-
ne blevet bedt om at holde oplæg på pæda-
gogisk weekend og eftermiddage. Metoder til 
undervisningsdifferentiering, betydningen af 
trædesten især for udarbejdelsen af skriftlige 
opgaver, lektiebeskeder/-instruktioner, begre-
bet alibiundervisning, nye lærer- og vejleder-
roller, behovet for klasseledelse, begrebet an-
vendelsesorientering og gymnasiets mange 
sproglige koder har blandt andet været præ-
senteret og debatteret – og med den væsent-
lige pointe, at bevidstheden om og arbejdet 
med disse metoder, redskaber og begreber 
kommer alle gymnasiets elever til gode. 

Horsens Gymnasium  
– STX-uddannelsen 
For Horsens Gymnasium kom projekt 
Chanceulighed - nej tak til at bygge videre 
på et internt skoleprojekt gennemført i åre-
ne 2010-2011. Baggrunden for det interne 
projekt var ønsket om en pædagogisk-di-
daktisk dagsorden i lyset af de mange ud-
fordringer med nye elevforventninger til un-
dervisning og læringsmiljø såvel som den 
højere gymnasiefrekvens og større kulturel-
le og faglige spredning blandt eleverne, som 
er fulgt af det politiske mål om at få 95 % 
af en ungdomsårgang til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 

En lang designfase endte med, at et af hove-
demnerne i projektet blev de gymnasiefrem-
mede elever. Aase Bitsch Ebbensgaard, der 
sammen med Lars Ulriksen har skrevet bogen 
Når gymnasiet er en fremmed verden (2009), 
præsenterede under stor debat lærerkollegi-
et for deres undersøgelse og anbefalinger.

Parallelt hermed blev vi inviteret med i pro-
jekt Chanceulighed - nej tak og gik engageret 
ind i alle dele af projektet, også fordi det så 
eksemplarisk korresponderede med det in-
terne projekt. Projekt Chanceulighed – nej tak 
er derfor blevet fulgt med stor interesse af 
såvel ledelsen som lærerkollegiet, hvilket har 
haft stor betydning for projektets status og 
implementering på skolen.

Kompetenceløft og videreuddannelse af de 
fire projektlærere

Sammensætningen af det rigtige team og 
de bedste rammer er altid en ledelsesudfor-
dring. Et udviklingsprojekt over 3½ år kræver 
langtidsplanlægning, og hverken den valgte 
studieretningsklasse eller lærerne blev valgt 
tilfældigt. De fire lærere blev valgt ud fra de-
res interesse for det interne skoleprojekt samt 
kompetenceprofiler og køn og således, at de 
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faglokaler. Tanken er nu, at eleverne kommer 
på besøg hos faglærerne og indvies i et fag-
ligt fællesskab, mens det tidligere var lærer-
ne, der kom på besøg i elevernes sociale rum. 
At eleverne nu er nødt til at forlade hvert lo-
kale efter endt undervisningsblok, giver også 
god mulighed for udluftning og et levende 
fællesområde, hvor eleverne samles i frikvar-
tererne for bl.a. at spise og høre musik.

Det sociale fællesskab styrkes ligeledes med 
mere synlig ledelse til fællesarrangementer 
som årets Gallafest, der nu er med rektortale, 
samt flere typer af forskellige fællesarrange-
menter. Øget forældreinddragelse er forsat et 
udviklingsområde – også accentueret af føl-
geforskningens resultater.

Et vigtigt, men mindre måleligt resultat af pro-
jekt Chanceulighed – nej tak er en anden dis-
kurs i synet på chanceulige elever samt nye 
udviklingsprojekter og dagsordener fra Un-
dervisningsministeriet. Også inspireret af stu-
dieturen og skolebesøgene i London fører pro-
jektlærerne an i denne ændrede diskurs, der 
især kommer til udtryk på klassemøder og mø-
der i Lærerforum (Pædagogisk Råd). Ledelsen 
understøtter dette ændrede syn på chanceu-
lige elever, og der er således sket et stort ryk 
i lærerkollegiet fra Aase Bitsch Ebbensgaards 
besøg på Horsens Gymnasium i efteråret 2010 
til i dag. 

Fra et ledelsesperspektiv er endelig samar-
bejdet med de andre deltagende skoler af 
stor betydning. Horisonten udvides hele ve-
jen rundt i et sådant samarbejde på tværs af 
kendte skoleformer, hvilket er til glæde og 
gavn både for eleverne, lærerne og skolerne. 

Henriette Andersen, 
vicerektor på Horsens Gymnasium 

De fire projektlærere har også holdt oplæg 
på andre gymnasier i og uden for Region 
Midtjylland, men den største udfordring for 
dem var at holde oplæg på egen skole. Også 
derfor har ledelsen samarbejdet med de fire 
i tilrettelæggelsen af disse oplæg og med-
virket til, at alle lærere kom til at arbejde 
konkret og er blevet fortrolige med fx Rød, 
gul og grøn-metoden som en metode til un-
dervisningsdifferentiering – en metode, som 
nu videreudvikles af skolens faglærere.

Vejlederrollen og de såkaldte trædesten til 
større skriftlige opgaver førte til, at den valg-
te studieretnings-klasse klarede sig markant 
bedre til den større skriftlige eksamensop-
gave i 3.g (SRP) end tilsvarende klasser. Der-
imod var der ikke iøjefaldende afvigelser ved 
de afsluttende skriftlige eksaminer. Trods den 
store usikkerhed ved at tolke på én klasses 
faglige resultater er der hos os enighed om, 
at både trædesten, en ændret vejlederrolle 
og omlagt skriftlighed er vigtige veje at gå i 
bestræbelsen på at minimere chanceulighed. 

Projektet Chanceulighed – nej tak har bekræf-
tet os i fortsat at have fokus på relationsar-
bejdet lærer-elev, klasseteam-elevteam og 
elev-elev, ligesom klasseledelse og elevtrivsel 
fortsat er vigtige indsatsområder. 

Selv om vores skole har tradition for mange 
fællesarrangementer og ekskursioner, har det 
alligevel været en udfordring at indvie nog-
le elever i kulturelle aktiviteter uden for sko-
len. Især har projektet vist vigtigheden af, at 
fx museums- og teaterbesøg forinden bliver 
grundigt forberedt. 

Forandring af skolemiljøet

På skoleniveau har projekt Chanceulighed – 
nej tak medført ændret indretning af lokaler. 
Det visionspapir, som projektlærerne udar-
bejdede på en fælles arbejdsdag, førte til, at 
vi har omdannet alle undervisningslokaler til 
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tydigt svar på, men med afsæt i oven-
stående beskrivelser har projektet væ-
ret med til at sætte en ny dagsorden og 
ændre de forskellige institutionskulturer 
og pædagogiske metoder, så de passer 
bedre til nogle af de unges forudsæt-
ninger. Det gælder både normer, adfærd 
og sproglige koder og den pædagogiske 
praksis. Herunder også, at forældre ser 
uddannelse som en vigtig forudsætning 
for et godt liv. 

Vi er bevidste om, at ting tager tid – men 
oplever, at fokuseringen via dette projekt 
vil skabe varige forandringer i praksis og 
dermed medvirke til, at flere unge gen-
nemfører en ungdomsuddannelse.

Afrunding

Formålet med projektet var at skabe en kul-
turel forandringsproces på de deltagende 
uddannelsesinstitutioner og institutionerne 
imellem med henblik på at minimere chance-
uligheden i uddannelsessystemet for børn og 
unge i Horsens Kommune.

Projektet skulle resultere i, at børn og unge 
i Horsens Kommune i større grad end i dag 
vælger uddannelse som en vigtig del af vejen 
til et godt liv.

Om dette formål er indfriet, er der ikke et en-
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