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Projektet 

• Baggrunden:  

– Elevens formodede manglende rutine i at 
overskue større tekstmænger 

– Elevens forberedelse til undervisningen 

– Kompetencer: prioriteringsevne, overblik og 
rutine, læseteknikker. 

 



Gymnasiefremmede? 

• Vores postulerede forskel på 
gymnasiefremmede og på ikke-
gymnasiefremmede elever: 
– Den gymnasiefremmede elev mangler den 

intuitive fornemmelse for den gymnasiale 
akademiske uddannelseskultur, som rummer 
implicitte og underforståede krav og 
forventninger. 

– Måske mest mærkbart i de humanistiske og 
samfundsfaglige fag.  



Formål og mål 

• At udarbejde og opstille eksplicitte faglige mål og 
kompetencemål for gymnasieforløbet som 
helhed og for fagene. Fagenes faglige 
mål/kompetencemål skal støtte sig til 
studieretningens samlede mål. 

• Lærerne skal udvikle læringsformer, der 
understøtter ekspliciteringen af mål og delmål. 

• Inddrage den enkelte elevs hele situation: 
udvikling af ‘elevsamtalen’. 



Projektets forløb 

• To deltagende klasser og to teams – ca. 4-6 
lærere i hvert team. 

• Elevsamtalerne: elev-teamkoordinator, elev-
teamkoordinator-studievejleder-ledelse, elev-
studievejleder, elev-elev-elev-teamkoordinator 
mm. 
– Samtaler med eleverne viser flere ting: 

• Manglende ro hjemme 
• Manglende hjælp fra klassen/der er ingen der vil være i 

gruppe med mig 
• Jeg vil flytte hjemmefra og væk 
• Springet fra folkeskolen til gymnasiet er stort 

 



Konkrete udfordringer 

• Mangler grundlæggende forforståelse – også 
på simpelt ordniveau. 

• Motivation – at undvige frem for tilvalg. 

• Kommunikation i klassen: forskellige diskurser 
i klassen om skolearbejde, om gymnasiet, om 
fremtiden om… 

  

 



Teamenes foki 

• U- båndet: 

• Læringsformer: 
– CL 

– Gruppesammensætninger 

– Grundige og motiverede lektiebeskrivelser 

– Arbejdsspørgsmål til teksterne (redegørende) 

– Større inklusion af studievejlederen i 
teamsamarbejdet 

– Fokus på sociale aktiviteter 

 

 



Teamenes foki: 

• A-båndet: Læringsformer 

- Udførlige instrukser til lektielæsning 

- Undervisningsbeskrivelser i fokus: Hvor skal vi 
hen? 

- Rollespil 

- Anvendelse af IT-platforme 

- CL 



Lærersamarbejdet 

• Teammødernes karakter 

• Studieretningernes rolle: toningen af 
studieretningen ekspliciteret i indhold og form 
(læringsformerne) 
– Kursus for lærere i U-båndet: arbejde med kreative 

læringsformer fra dramafaget i alle fag 

– Lærere i teamet skal tone sit fag i forhold til kreative 
arbejds- og undervisningsformer 

– Øget supervision 

– Tæt lærersamarbejde om eksterne aktiviteter 

 



Opsummerende om U-båndet: 

• Eleverne i dramastudieretningen lærer og 
husker bedst, når de får lov at digte med, 
bruge deres fantasi, danne eller få historier, 
sætte billeder på og udtrykke sig fysisk.  



Opsummerende om A-båndet 

Succes: 

• Rollespil. Det gælder både gymnasievante og 
især gymnasiefremmede 

• IT-platforme: Især en hjælp til lav-niveau 
spørgsmål, korte beskeder, praktiske 
oplysninger… 

• CL: En aktivitetsskaber og øjenåbner for de 
gymnasiefremmede 



Opsummerende om A-båndet 

Problemfelt: 

• Omfattende instrukser til lektielæsning blev i 
nogen udstrækning endnu en hæmsko 

• Undervisningsbeskrivelse som den røde tråd 
lykkedes aldrig for alvor: Vanetænkning eller 
læreren ved bedst, vi følger bare med…. 

• CL: De gymnasievante så med kritiske øjne på 
(overdreven) brug af CL 



Projektets betydning for 
organisationen 

• Teamlederfunktionens fokus på den enkelte 
elevs læringssituation 

• Effekten af studieretningstoning 

• Samarbejde om elevernes tid, lektiemængde 
og fælles sprog 

• Øget samarbejde mellem teamleder og 
studievejleder 


