
Skriftlighed og motivation
Tårnby Gymnasium & HF var i skoleåret 
2012-13 med i et netværksprojekt med 
Hvidovre Gymnasium & HF, Kongsholm 
gymnasium & HF og Københavns Åbne 
Gymnasium. 



Samarbejde på tværs af fag i HF
Engelsk/KS (religion, historie og samfundsfag)

 Vi samarbejdede konkret om, hvordan vi 
kunne motivere eleverne til at deltage i 
undervisningen og gjorde det mere 
konkret at løse de skriftlige opgaver, som 
et HF- studie kræver. 

 Skriftligheden handlede ikke kun om 
afleveringer, men er også en del af de 
involverede fags daglige undervisning for 
derigennem at motivere eleverne til at se 
undervisningen som et spændende forum.





Præmisser vi arbejdede efter:

 Kursisterne havde faste grupper og de var 
lærerbestemt. 

 Kursisterne havde adgang til computere, 
sådan at alle kunne lave det skriftlige 
element.

 Vi ind tænkte et større eller mindre 
skriftligt element i hvert modul.

 Specielt for engelsk: forsøg med omlagt 
skriftlig tid svarende til 50%



Hvordan arbejdedes der?
 Vi udviklede skriftlige elementer i 

undervisningen både de store og små.
 Samlet arbejdede vi på at udvikle et 

idékatalog, hvor lærerene kunne hente 
inspiration til deres daglige undervisning 
for også i fremtiden at kunne motivere 
HF-kursisterne.

 https://docs.google.com/document/d/10q
DbVeTkRPtW_K6q388zGKxLfmFVg7tAZ
y8ahFNdH_w/edit?usp=drive_web



Elevfordelingen i 1o:

 Gymnasiefremmed: 5 elever. 
 Gymnasievante men hvor mor og far ikke 

har taget mere end gymnasial uddannelse: 
4 elever. 

 Gymnasievante: 15 elever. 



Eksempel fra Samfundsfag:
 Kollaborativ skrivning. 
 Formål: Eleverne skal arbejde med de 3 klassiske ideologier. 
 Skriftligt mål: at ikke alle elever arbejder med alle 3 ideologier og 

derfor vil det skriftlige arbejde ligge til grund for en opsamling af 
materialet. 

 Succeskriterierne var todelte. 
◦ At holde eleverne op på at skrive sammen, det at lærer af hinanden. 
◦ At deres dynamik i grupperne blev forbedret. 

 https://docs.google.com/presentation/d/1eBp3kR3Cj5LFeiyKwHQT
87VDCOL83oTJjtk-JWsrg_g/edit?usp=sharing



Eksempel fra Religion:

 Det visuelle sprog taler for sig selv



Den visuelle note med logiske tegn 
og farver, der synliggør ligheder og 
forskelle



Den visuelle note øverst som en figur 
på en tanke eller begreber og nederst 
som en sammenligning af menneskesyn 



Eksempel fra Historie:
 KS-forløb: Det gode liv.

Emne: junigrundloven 1849.
Lektie: Kort uddrag af junigrundloven.

 Formål med den skriftlige øvelse:
- At eleverne stifter bekendtskab med 
Grundloven. 
- At eleverne arbejder med kildemateriale.
- At eleverne for en forståelse af, at 

Grundloven var grundstenen i det danske 
demokratiske samfund, men også ser at der i den 
første udgave af Grundloven var demokratiske 
problemer.



Link til historie

 https://docs.google.com/file/d/0B7_WHM
1mMqwZN1IydEpYQnRxVFU/edit?usp=s
haring



Eksempel fra engelsk:
 Grammatikøvelse som er skriftlig.
 Først gennemgås det grammatiske på 

tavlen.
 Eleverne løser derefter den skriftlige 

opgave.
 Gangen efter gennemgår de 

lærerløsningen og retter deres egne fejl 
og sender det rettede til lectio.

 Den sidste version ses igennem af 
læreren. 



Links til engelsk:

 https://docs.google.com/file/d/0B7_WHM
1mMqwZUDRFbVotdUpkbE0/edit?usp=sh
aring

 https://docs.google.com/file/d/0B7_WHM
1mMqwZaHFMd3hTeEdZMlE/edit?usp=sh
aring

 https://docs.google.com/file/d/0B7_WHM
1mMqwZckpYWDEybFhjVXM/edit?usp=s
haring



Hvad har vi lært?
 Eleverne viste sig at blive mere motiverede.
 Lærerene var glade for at undervise hos 1o.
 -------------------------------------------------------
 Når et projekt er færdigt skal det bredes ud. 

Og ikke kun bæres af ildsjæle!
 Ledelsen skal prioritere at dette sker.
 Det er en langstrakt proces.
 Og alt forandring skal italesættes. 



Hvad projektet har haft af 
konsekvenser for Tårnby 
Gymnasium og HF

 Skriftligheds portal:
https://sites.google.com/site/tgscribo/
 Ændret SRP/SSO-struktur med øget fokus på 

vejledningen.
 Særligt fokus på HF-pædagogik, skrevet ind i 

handlingsplanen og PPU.
 Krav om at alle fag arbejder med skriftlighed. 

Udlevering af håndbog til inspiration. 
 Stort GRUS arbejde i 2013/2014 hvor alle 

faggrupper arbejde med skriftlighed i deres fag. 



Fortsat…

 Dansk, engelsk og matematik har nu 
omlagt skriftlig tid svarende til  25%. Og 
der arbejdes med muligheden for at 
samfundsfag også kan indgå.

 Historie har nu mulighed for en skriftlig 
opgave med elevtid. 

 Arbejdet med skriftlighed og motivation 
har også smittet af på projektet om Ny 
Nordisk Skole- projektet.



Spørgsmål? 


