


 Mulernes Legatskole, Odense: 
www.mulerne-gym.dk/ 

› godt 900 elever (29 stx- og 6 hf-klasser) 

› elever fra by og opland 

› Elever med anden etnisk baggrund end dansk 

(godt 20%) 

› Ca. 3/4 - 2/3 af hf’erne er gymnasiefremmede 

› Ca. 1/3 af hf’erne kommer ikke direkte fra 10. kl. 

› Siden 2011 særligt fokus på HF i udvalg 

› OK ‘13: fælles forståelse 

http://www.mulerne-gym.dk/
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Hvordan kan vi forbedre hf-uddannelsen 
på Mulernes Legatskole, så… 

 

…flere hf-elever gennemfører deres hf-
uddannelse?  

…det faglige niveau højnes, så flere udfordres 
og gennemfører med højere gennemsnit? 

…det bliver mere attraktivt for lærerne at 
undervise på hf?  

 

 



 …den faglige spredning gennem 

niveaudeling 

 …den sociale forskellighed gennem 

sociale tiltag og anvendelse af CL-

strukturer 

 …variation i modellen 

 …rammer for et øget samarbejde 

mellem lærere, så eleverne oplever en 

større sammenhæng i deres uddannelse  

 



 Niveaudeling i matematik (anden 

struktur end tidligere) 

 To-lærerordning i dansk 

 Arbejdsgrupper i KS/NF   

 Cooperative Learning i Engelsk 

 Lektielæsningsstrategi 

 Sociale tiltag 



 Alle 1hf-elever fordeles på baggrund af 

screeningsresultat på et antal hold, der 

svarer til antallet af klasser.  

 De svageste elever samles på ét hold, 

der har to lærere tilknyttet 

› To lærere med lige ansvar (én ansvarlig i 

Lectio) og forberedelse 

› De resterende elever fordeles ligeligt på de 
resterende hold (30, 25, 24) 



 Konkrete tiltag overordnet   

  ”luksusholdet” 

 Lavere ambitionsniveau (opfylder lærerplanen) 

› Få beviser 

› Opgaveløsning 

› Opskrifter til typeopgaver 

 Forberede sig sammen  

› Får det faglige niveau ned 

› Diskussion af elevernes forståelse 

 



 Konkrete tiltag i undervisningen 

 Delt hold 
› Skilt de forstyrrende par (fnisepiger og larme drenge) 

› De meget svage fra de selvstændige 

› Nye sidekammerater ofte = mere koncentration og 
korrekt brug af matematik sprog 

› Få elever så man kan nå rundt 

 Samlet hold 
› Én lærer til at forklare (ofte nyt stof) 

› Én lærer til at holde øje/være vagt 

› Eller kan bruge meget tid med én elev mens den 
anden lærer hjælper bredt (opgaveregning) 

 



 Konkrete tiltag i forhold til eleverne 

 Klare forventninger 

 Samme måde hver gang 

 Være over dem hele tiden 

 De når ikke at gå i stå 

 Have tid til enkelte elever 

 Kort tid med fokus på tavlen 

 Fokus på at bestå eksamen 

 Tålmodighed og gentagelser 



 Materialer 

 TI-Nspirefiler med formler og eksempler 

› Samme opbygning hver gang 

 PDF filer med opgaver 

› oftes eksamensopgaver 

 PDF filer med opsamlingsark 

› Disse tilfælde – disse løsninger 



tal:  

 antal snit skr snit mdt dumpet 
11-12 47 3,03 3,6 20/16 
12-13 60 5,52 4,77 9/9 

lands '13 4,7 5,1 



Samlet elevfrafald på hf 
(2010-2013) 

2010/11 

skoleår pr 7.9.10 frafald pct 

1.hf 87 20 23,0 

2011/12 

skoleår pr 13.9.11 frafald pct 

1.hf 90 19 21,1 

2012/13 

skoleår pr 11.9.12 frafald pct 

1.hf 84 14 16,7 



Fra elevernes evalueringer: 

 73,14% (87,8%) er enige i, at de føler sig trygge på 
deres matematikhold 

 65,7% (85,7%) er enige i, at matematikundervisningen 
på deres hold foregår, så de kan følge med 

 55,22% (75,5%)er enige i, at de føler sig mere 
motivereret i matematik, end de gjorde tidligere 

 78,57% af dem, der erklærer sig enig/uenig, er helt 
eller overvejende enige i, at det er en stor hjælp at 
have to matematiklærere tilknyttet holdet 



Elevernes evaluering: 

 Jeg er virkelig glad for det hold jeg er kommet på, som 
er luksus holdet. Jeg prøvede at flytte, men så fandt jeg 
ud af at jeg meget bedre kunne følge med Brith og 
Kirsten i matematik timen, da de forklare tingene på en 
rigtige god måde, da de også ikke har noget imod at 
gentage forklaringen 10 gange igen. Og jeg er blevet 
meget bedre til matematik efter jeg startede på 
luksusholdet, da jeg næsten ikke kunne fatte noget af 
matematik og nu er matematik mit bedste fag. 

 …jeg er 100% tilfreds, med undervisninges forløbet i og 
med, at vi har så god en tilgang til at hjælpe hinanden 
uden at føle sig dum eller over intelligent! 



Fra lærernes evaluering:  
 Stor fordel at undervise på mere homogene 

hold  
• på de bedre hold går det hurtigere 

• på ”luksusholdet” behøver eleverne ikke vente 
så længe på at få hjælp og kan holdes i gang 

 Arbejdsglæden er øget 
• på de bedre hold oplever man færre 

frustrationer og nyder at undervise på mindre 
hold 

• på ”luksusholdet” har man stor glæde af at 
have en samarbejdspartner at sparre med 



Hvordan kan vi forbedre hf-uddannelsen 
på Mulernes Legatskole, så… 

 

…flere hf-elever gennemfører deres hf-
uddannelse?  

…det faglige niveau højnes, så flere udfordres 
og gennemfører med højere gennemsnit? 

…det bliver mere attraktivt for lærerne at 
undervise på hf?  

 

 



 Frivillighed 

 Samarbejde 

 Engagement 

 Variation i tiltagene 

 Rammer og opbakning fra ledelsen 

 Opmærksomhed på elevtrivsel 

 Gennemarbejdede forløb og materialer 



 Konkrete tiltag i forhold til eleverne 

 


