


Idé 

0 (Lærerne) forenede nemlig faglighed og socialitet ved 
på én gang at holde fokus på elevernes faglige 
læreprocesser og sigte mod opbygning af fællesskab og 
værdig deltagelse i undervisningen. Faglighed og 
socialitet udgjorde hinandens forudsætninger. 
 
Helle Plauborg: Klasseledelse og fællesskabende didaktikker – om meningsfulde 
læringsmuligheder og værdig deltagelse i undervisningen. I KvaN 90/2011 



Fællesskabende didaktikker 

0 Eksplicitering af det underforståede 

0 Variation og elevaktivitet i undervisningen 

0 Tydelige og sprogliggjorte mål i undervisningen 

0 Etablering af positive, tolerante og respektfulde 
læringsmiljøer 

0 Fejl og misforståelser som læringspotentiale 

0 Præcisering og variation af samtalegenrer 

0 Etablering og indarbejdelse af rutiner i undervisningen 
 
Helle Plauborg: Klasseledelse og fællesskabende didaktikker – om meningsfulde 
læringsmuligheder og værdig deltagelse i undervisningen. I KvaN 90/2011 



Vores problemer 

0 Mange gymnasiefremmede elever på Hhx og Htx: 
0 Klasserne splittes i A- (B) og C-hold både socialt og 

fagligt mht 
0 Forståelse af undervisningens mål og kernestof 

0 Aktiv deltagelse i undervisningen 

0 Faglige niveau 
 

0 For alle tre treårige uddannelser er der en klar sammenhæng mellem forældres 
uddannelsesbaggrund og karaktergennemsnit – størst for stx og mindst for hhx. 
Gymnasieskolen er med andre ord socialt ulige, både når eleverne rekrutteres, og når 
de forlader gymnasiet. 
Lars Ulriksen: ”Gymnasiefremmede elever”. I ”Gymnasiepædagogik – en 
grundbog”; 2. udg. Reitzel 2013 

 



Løsning: Aktionslæring 

0 Aktionslæring: 

0 Udvikling af sin undervisning ved løbende at 
eksperimentere med, observere og reflektere over 
konkrete undervisningssituationer 

0 Lærerteamet udforsker i fællesskab undervisningen 
 
Helle Plauborg, Jytte Vinther Andersen, Martin Bayer: Aktionslæring – Læring i og af 
praksis. Hans Reitzels Forlag 2007 



Løsning: 
Uddannelsestrivsel.dk 

0 Projektsamarbejde med Skolevisioner omkring 
Uddannelsestrivsel.dk 

0 Trivsels-undersøgelser på nettet: 

0 Elevvurderinger af relationer til de andre, til 
samarbejde, engagement/aktivitetsniveau og til fag 

0 Rapporter: Bl.a. sociogrammer over elevrelationer 
Danner grundlag for bl.a. gruppedannelse og pladser. 

http://www.uddannelsestrivsel.dk/


 



Aktion 1, Htx 

0 Klasse: 1.c 

0 Fag: Dansk 

0 Uddannelsestrivsel.dk: 

0 Undersøgelse af trivsel og samarbejdsrelationer i klassen 

0 Uro 

0 Gruppeinddeling 

0 Aktion: Ordapoteket (Morten Søndergaard) – om 
ordklasser, biblioterapi og identitet   

0 Observation og refleksion v. kollega fra projektteamet 



Aktion 1, Htx 

0 Fællesskabende didaktikker 
0 Tydeliggjorte mål: læreren præciserer de dansk-faglige mål - om 

ordklasser; samtale; om Ordapoteket og biblioterapi 

0 Præcisere og variere samtalegenrer: eleverne samtaler bevidst 
v.h.a monologisk dialog, optag, høj værdsætning og autentiske 
spørgsmål. 
Olga Dysthe: Det flerstemmige læringsrum. 

0 Variation og elevaktivitet:10 mins.-intervaller med igangsættende 

læreroplæg, og elever der ”gennemspiller” samtalegenrerne. It 
inddrages til  optagelser og afspilninger af dialoger. Eleverne 
konfronteres med Ordapoteket som konkret kunstværk og som 
biblioterapi 
Intervalundervisning: Borupgaard  Gymnasium 

http://politiken.dk/uddannelse/ECE1882249/gymnasium-uden-boeger-tag-med-til-fremtidens-matematiktime/
http://politiken.dk/uddannelse/ECE1882249/gymnasium-uden-boeger-tag-med-til-fremtidens-matematiktime/
http://politiken.dk/uddannelse/ECE1882249/gymnasium-uden-boeger-tag-med-til-fremtidens-matematiktime/


Aktion 2, Hhx 

0 Klasse: 1.m 

0 Fag: Erhvervsøkonomi 

0 Uddannelsestrivsel.dk: 

0 Undersøgelse af trivsel og samarbejdsrelationer i 
klassen 

0 Gruppeinddeling 

0 Aktion: ”Spillet” – grundlæggende afsætningsteori 
spilles igennem i elev-grupper 

0 Observation og refleksion v. kollega fra projektteamet  

 



Aktion 2, Hhx 

0 Fællesskabende didaktikker: 

0 Variation og elevaktivitet: spillet varierer undervisningen og 
højner elevaktiviteten a la CL-tanken. Spillets sværhedsgrad 
bestemmes af elevernes faglige formåen. 

0 Positive, tolerante og respektfulde læringsmiljøer:  spillet er 
sjovt, men det gælder også om at vinde. Derfor er der krav om en god 
selvdisciplin i et positivt og respektfuldt miljø 

0 Fejl og misforståelser som læringspotentiale: eleverne skal i 
spillet lave rigtige OG forkerte svar, og dermed kommer de ud i 
mange overvejelser om grænserne for, hvornår et svar er rigtigt og 
forkert. Hvis de svarer forkert, får de det rigtige svar bagefter, så der 
er både fokus på rigtigt og forkert. 



Konklusion 
0 Det er vigtigt, at de fællesskabende didaktikker ikke 

fremstår som enkeltstående begivenheder (aktioner) i 
undervisningen. Faren er at man som lærer let falder 
tilbage på rutinen. 

0 Fællesskabende didaktikker bør generelt præge 
undervisningen 

0 De fællesskabende didaktikker bør udvikles og 
fastholdes ved gentagne klasseobservationer 
(supervision), dette ville gavne såvel velfungerende 
som mindre velfungerende klasser. Det kræver dog 
opbakning fra ledelsen, da der er behov for ekstra 
ressourcer når der skal arbejdes på nye måder.  



Øvelse 
10 min. 

0 Hvilke af de fællesskabende didaktikker ser du 
udviklingsmuligheder i? 

0 Find eksempler fra jeres hverdag på gymnasiet, hvor 
aktionslæring kunne medvirke til at løse problemer 

 

 



Gymnasiefremmede elever 
forældrenes uddannelsesniveau 



Gymnasiefremmede elever 
karaktergennemsnit 


