
REFERAT

PS-møde 27. september 2017
Deltagere: Ole Juul Lund (G), Lone Jøhnk (G), Majbrit Ahrensberg Christensen (G), Hanne Gottliebsen (G),
Hanne Mortensen (G), Nina Nørgaard Pedersen (G), Hans Laugesen, Iben Hannah Schneider (G), Annette
Nordstrøm Hansen, Jeppe Kragelund, Helene Caprani, Peter Hall, Søren Hein Christiansen, Peter Ruby Schmidt,
Lise Fuur Andersen, Jørgen Lassen, Susanne Brandbyge Nielsen, Irma Kobæk, Alf Gørup Theilgaard, Jesper
Beckman, Peter Jensen, Lise Bernsten Høyer, Morten Bayer, Gitte Grønnemose Butler, Jane Burkarl, Charlotte
Møller Jensen, Mads Vester Hegelund, Jytte Melin, Mette Brøndum, Margen Ott, Michael Netschajeff, Kamilla
Salzinger, Hans Kristian Damm-Jakobsen, Lone Andersen, Ole Nystrøm, Bodil-Marie Ellerup Gade, Michael
Agermose Jensen, maren miltersen pilgaard 
Afbud: Bodil Hohwü Nielsen, Ulla Pia Zinn Ohrt, Dorte Blicher Møller, Dorthe Rasmussen Kjær, Jette Selvig Juel

1. Velkomst
Bl.a. til nye medlemmer.

Referat: Pædagogisk Samarbejdsudvalg bød velkommen til den nystiftede Idéhistorielærerforening (htx).

2. Godkendelse af referat
Fra PS-mødet den 16. marts 2017.

Referat: Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse af endelig dagsorden
Referat: Der tilføjes et nyt punkt 9; valg af formand for PS og valg af nyt medlem af PSFU.

Punkt 8 (Eventuelt) tilføjes: 
8.1 Drøftelse af spørgeskemaundersøgelsen fra Undervisningsministeriet om demokratisk dannende
læringsmiljøer. 
8.2 Orientering om indbydelse til stiftende generalforsamling i den faglige forening ”På tværs”. 
8.3 Faget Dans på EMU. 8.4 Styrelsen for IT og Læring (STIL) efterlyser gode eksempler på anvendelse af data
ifbm. elevernes brug af e-læringsmaterialer.
8.4 Styrelsen for IT og Læring (STIL) efterlyser gode eksempler på anvendelse af data ifbm. elevernes brug af e-
læringsmaterialer.

4. Reform
Update fra GL; drøftelse af eventuelle problemstillinger indtil nu. Herunder ministerens bebudede ændringer af
eksamensbekendtgørelsen (afskaffelse af eksamen med adgang til internettet)



Referat: Næstformand for GL, Jeppe Kragelund, orienterede om GL's arbejde i forbindelse med
reformimplementeringen.

GL har på det seneste markeret sin kritik af ministerens nye ændringer i eksamensbekendtgørelsen. GL beklager
indførelsen af et generelt forbud mod adgang til internettet, og opfordrer til, at man i stedet bekæmper snyd med
tekniske løsninger.

GL har desuden aktuelt visse bekymringer i forbindelse med dele af det kompleks af undersøgelser, som Danmarks
Evalueringsinstitut (EVA) står for i forbindelse med reformen.
Derfor vil GL selv følge op på udvalgte elementer af reformimplementeringen; fx det nye grundforløb og dets
konsekvenser for skævfordelingen af arbejdsbelastningen osv. 

PS-medlemmerne drøftede i mindre grupper reformimplementeringens aktuelle problemstillinger knyttet til
fagområderne.
Medlemmerne blev opfordret til løbende at skrive dem ind i følgende dokument, således at det er muligt at dele
information om eventuelle problemer: 
https://docs.google.com/document/d/1nAop40_hiS6LKPW_sN7dKJS8FSMgiM18DRFhPWFgZFA/edit?
usp=sharing
Dokumentet er åbent for redigering, således at PS-medlemmerne løbende kan tilføje og kommentere. Det er
vigtigt, at man ikke sletter i dokumentet, men kun tilføjer.

Drøftelserne og hovedindholdet i det, der blev skrevet i dokumentet, blev kort samlet op i plenum.

5. Besøg fra Undervisningsministeriet (STUK)
Ministeriets udviklingsprogram o.a.

Referat: Jens Refslund og Benedicte Kieler fra Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (Undervisningsministeriet)
fortalte om de midler, der kan søges til udvikling af faglige indsatser eller materialer.

De seneste mange år har der været puljer, som foreningerne kunne søge. Sidste års pulje var samlet på 2 mio. kr.
Ministeriet modtog en række ansøgninger, og der blev givet tilsagn til 34 projekter. Fra ministeriets side var der
stor tilfredshed med søgningen.

Årets pulje forventes at have det samme omfang, og det forventes desuden, at fristen for ansøgninger vil ligge i
november. Midlerne kan søges til udvikling af (efteruddannelses)materiale, der relaterer sig til fokusområder ifm.
reformen - både tværgående og særfaglige. 

Det blev nævnt, at man kan søge som enkeltstående faglig forening, flere foreninger i fællesskab, som faglig
forening i samarbejde med skoler samt evt. i samarbejde med GL. Det er således muligt, at GL-E kan assistere i
ansøgningsprocessen og den regnskabsmæssige proces.

Praksis i forhold til tildeling af midler har typisk været sådan, at fag, der søger enkeltvis, er blevet tildelt ca.
50.000,- kr. Hvis flere fag er gået sammen om en projektansøgning, er tildelingsbeløbet forholdsvis større.

PS indskød, at enkelte foreninger kan have behov for, at det er muligt at søge en udvidet ramme, så større
projekter kan lade sig gøre uden inddragelse af samarbejdspartnere.

PS udtrykte tilfredshed med, at det igen i år er muligt at søge udviklingsmidler. Det blev videre bemærket, at det er
afgørende for særligt de mindre fag, at der kan søges om resurser. 

STUK vil i den kommende ansøgningsproces bestræbe sig på at give så lang ansøgningsfrist som muligt, og GL
vil hjælpe med at sprede budskabet, når der åbnes for ansøgninger og ministeriet orienterer skolerne.



PS udtrykte en vis bekymring for det forhold, at skolerne ikke giver lærerne "fri" til at deltage i udviklingsarbejdet.
STUK blev opfordret til at henlede lederforeningerne og ledernes opmærksomhed på budskabet om
udviklingsarbejdets (og deltagelsens) fordele og således medvirke til at gøre lederne mere positivt stemte over for
arbejdet og udviklingen i de faglige foreninger.

6. Besøg fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Oplæg om reformens følgeforskning osv.

Referat: Camilla Hutters (områdechef, ungdomsuddannelse) og Sarah Richardt Schoop (konsulent,
ungdomsuddannelse) holdt oplæg og orienterede om EVA’s igangværende undersøgelser knyttet til
gymnasiereformen.

Oplægget kan ses i vedlagte bilag.

Der blev under oplægget gjort opmærksom på, at man gerne modtager input fra de faglige foreninger i forhold til
særlige opmærksomhedspunkter.

Man er desuden åben for forslag til formidlingsdelen, når der er grund til en særlig indsats, og man møder gerne op
for at fortælle om undersøgelser og resultater.

PS bemærkede under oplægget, at man bør være opmærksom på, at den faglige efteruddannelse gennem flere år er
blevet oplevet som presset, og at dette forhold kan have betydning for nogle evalueringsresultater.

Flere PS-medlemmer fremførte metodisk kritik af undersøgelsen af udviklingen i det faglige niveau. Andre var
åbne over for undersøgelsen men var bekymrede for, at konklusionerne kunne misbruges politisk.

Repræsentanterne for EVA lagde vægt på, at undersøgelsen kan bidrage til en bedre beskrivelse af forandringerne i
gymnasiet og forhåbentlig en mere kvalificeret debat om, hvad man fremadrettet skal prioritere i fagligheden.

7. Drøftelse af seminar for faglige foreningers bestyrelse foråret 2018
- Datoer
- Indhold (fx. økonomistyring, efteruddannelseskoncepter, medlemspleje)

Referat: Det blev efter en kort drøftelse besluttet, at PS-medlemmerne efter mødet skulle svare på et kort
spørgeskema, så det kunne afklares, om man ønskede en tilrettelæggelse af seminaret over én eller to dage samt
hvilke temaer, det vil være relevant at tage fat i.

Et link til det elektroniske spørgeskema blev sendt ud til de faglige foreningers PS-repræsentanter den 2. oktober
2017. Der opfordres til, at man snarest besvarer skemaet på vegne af bestyrelsen i den faglige forening, man
repræsenterer.

8. Eventuelt
Referat: 8.1 Drøftelse af spørgeskemaundersøgelsen om demokratisk dannende læringsmiljøer fra
Undervisningsministeriet.
Det blev besluttet, at man formulerer en fælles udtalelse, der sendes til ministeren.
Udtalelsen, der er sendt til ministeren den 4. oktober 2017, lyder i sin helhed:



"Til undervisningsminister Merete Riisager
Pædagogisk Samarbejdsudvalg, der repræsenterer de faglige pædagogiske foreninger på gymnasierne, ønsker
hermed at udtrykke kritik af ministeriets spørgeskemaundersøgelse udsendt til elever, lærere og ledere i
gymnasierne om bl.a. demokratisk dannende læringsmiljøer.

Det kan være relevant og brugbart at undersøge læringsmiljøerne på gymnasierne og deres betydning for den
demokratiske dannelse, men den rundsendte undersøgelse fokuserer på en bestemt elevgruppe i en grad, der er
særdeles uhensigtsmæssig, skaber metodiske problemer og gør undersøgelsen tendentiøs. 

Pædagogisk Samarbejdsudvalg opfordrer derfor til, at man undlader at anvende undersøgelsens resultater i det
kommende arbejde på området og i fremtiden tilrettelægger lignende undersøgelser, så de med en vis rimelighed
kan bidrage til at løse evt. eksisterende problemer og ikke optrappe eller skabe dem.

Med venlig hilsen
Pædagogisk Samarbejdsudvalg"

8.2 Orientering om indbydelse til stiftende generalforsamling i den faglige forening ”På tværs”
Indbydelsen til den stiftende generalforsamling i den faglige forening ”På tværs" den 17. januar 2018 kl. 10-14 på
Christiansborg kan ses i vedlagte bilag.

8.3 Faget Dans på EMU
På trods af gentagne forsøg er det ifølge den faglige forening for lærere i dans ikke lykkedes at få faget optaget på
EMU. PS bakker op om, at alle gymnasiefag er repræsenteret på EMU.
GL retter henvendelse til EMU-styregruppen.

8.4 Styrelsen for IT og Læring (STIL) efterlyser gode eksempler på anvendelse af data ifbm. elevernes brug af e-
læringsmaterialer.
Hans Laugesen (GL’s sekretariat) orienterede om projektet mht. brug af data fra e-læringsmaterialer i forbindelse
med den formative evaluering af eleverne.
De faglige foreninger blev opfordret til at kontakte STIL, hvis man har gode eksempler på konkret praksis, hvor
man via e-bøger genererer data, der efterfølgende bruges på en meningsfuld og inspirerende måde.

9. (nyt pkt.) Valg af formand for PS og valg af nyt medlem af PSFU
Referat: Da Jørgen Lassen, der er formand for FALS og formand for PS, træder ud af sin faglige forening og
dermed også af PS, skal der vælges en ny formand.
Den nye formand blev Jytte Melin (Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening).
Det var således også nødvendigt, at vælge et nyt medlem til PSFU. Maren Miltersen Pilgaard
(Dansklærerforeningen) blev valgt.
PS takkede Jørgen Lassen for indsatsen som formand for udvalget. 
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EVA’s igangværende undersøgelser på 
gymnasieområdet 

 

Oplæg for GL’s pædagogiske udvalg 

V. områdechef Camilla Hutters og projektleder Sarah Schoop  
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FØLGEFORSKNINGSPROGRAM - 
GYMNASIEREFORMEN 
PRÆSENTATION FOR GL 

Alternative title slide 



Udbuddet – formål med 
følgeforskningsprogrammet 

Content slide 

1) At følge implementeringen af reformen – hvordan arbejder skolerne med 
reformens forskellige elementer, hvilke udfordringer er der, hvilke muligheder er der? 
  
2) At følge reformens delresultater – fx hvorvidt reformens initiativer bidrager til at 
styrke fagligheden i gymnasiet, hvorvidt de nye grundforløb bidrager til at give 
eleverne en bedre start på gymnasiet etc. 
  
3) At følge reformens endelige resultater – fx hvilken betydning reformen har for 
elevernes faglige resultater, elevernes overgang til videreuddannelse etc. 



Fokus på formidling gennem hele perioden 

 
 
 
 
 

Bred spredning, omsætning og forankring af viden til 
understøttelse af lokal implementering af 

gymnasiereformen 

Oplæg på 
konferencer 

og kurser 

Processuelle 
executive 

summaries 

Løbende 
journalistisk 
formidling 

Udviklingskit 
til skoler og 

lærere 

Praksisrettet vejledning 
Differentierede løsninger 
Implementeringsstøtte 

 
 

Workshops 
med lærings-
konsulenterne 



Udbuddet – Årlige temaer 

Content slide 

År 
 
Tematisk fokus 
 

OBS 

2017 Status på skolernes 
implementeringsarbejde   

2018 Erfaringer fra grundforløbet   

2019 Hf 1. årgang hf elever efter 
reform afslutter 

2020 Styrket faglighed 1. årgang stx/htx/hhx elever 
efter reform afslutter 

2021 Samlet status   



Evalueringstilgang – contribution analysis 

Content slide, two columns with image 

DEN SORTE BOKS 
 

Reformen 
Resultater og 

effekter 

Hvorfor? Hvordan og hvorfor? 



Evalueringstilgang – contribution analysis 

Content slide, two columns with image 

Gymnasiereformen 

Reformens væsentligste elementer 
• Styrket faglighed 
• Bedre og kortere grundforløb 
• Fokuserede studieretninger 

De retningsgivende mål 
• Udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan 
• Opnå bedre elevtrivsel 
• Styrke kvaliteten af de gymnasiale uddannelser ift. de videregående uddannelser og øge 

andelen af studenter, der tager en videregående uddannelse 
 

 

  
Hovedspørgsmål 2 

Målopnåelse 
• Hvilke resultater er opnået? 
• Hvilken betydning har reformens 

elementer for de opnåede resultater? 

 Hovedspørgsmål 1 

 
Implementeringsgrad 
- Hvordan arbejder skolerne med reformens væsentligste 

elementer og retningsgivende mål? 
- I hvilken grad er reformens væsentligste elementer 

implementeret? 
- Hvilken fremdrift i implementeringen kan spores år for 

år og i perioden samlet set? 
 

 
 
Implementerin
g på den enkelte 

skole og i 
sektoren som 

helhed 
 
 

 
 
Faktiske elevresultater 
og eleveffekter 
 
• Faglige resultater 
• Elevtrivsel 
• Overgang til videregående 

uddannelse 
 

• Moderne HF 
• Målrettet indgang 
• Efteruddannelse 

 



Hovedanalyserne 
Resultater på 
elevniveau 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

2020/21 

2021/22 

Implementeringsgrad 
(ændring i praksis på 

lærerniveau) 

2016/17 2017/18 2018/19 2020/21 2021/22 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

2020/21 

2021/22 

Implementerings-
understøttelse 

(ledelse) 

Fire hovedspørgsmål: 
1) Sker der en udvikling over tid på resultater (trivsel, frafald, overgang til videregående, etc.)? 
2) Sker der en udvikling over tid i lærernes praksis i relation til reformens elementer (implementeringsgrad)? 
3) Er der en sammenhæng mellem (udvikling i) implementeringsgrad og resultater? 
4) Hvilken betydning har implementeringsunderstøttelse for implementeringsgrad? 



Datakilder og analyser / produkter 

Registerdata (totalundersøgelse) 

Trivselsdata (totalundersøgelse) 

Kvantitative paneldata blandt elever, lærere, ledere og 
bestyrelsesformænd på op til 120 skoler 

Kvalitative paneldata fra udvalgte elever, lærere, ledere og 
bestyrelsesmedlemmer på 8 skoler 

Kvalitative data fra 3-4 skoler udvalgt pga. særlige 
fokusmråder/interessefelter (årlig variation) 

Forskningsviden 

Overblik over 
udvikling i 

implementering og 
resultater 

Remedierede 
redskaber til 

skolerne 

Beskrivelser af årsager 
til udvikling og 

analyser af 
sammenhænge 

Årlige 
tværgående 

analyser 



Emner i spørgeskemaer 
 

Elever 
• Overgang fra grundskole til 

gymnasium/hf 
 

• Interesse naturfag, matematik 
og fremmedsprog 
 

• Feedback 
 

• Skriftlige opgaver og skriftlige 
kompetencer 
 

• Studiekompetencer 
 

• Digitale kompetencer 
 

• Valg af studieretning 
 

• Overvejelser om videregående 
uddannelse 

 
Lærere 

• Baggrund og kultur 
 

• Forventninger til reformen 
 

• Skolens forberedelse af 
reformen – herunder 
efteruddannelse  
 

• Baseline om praksis i forhold 
til: 

• løbende faglig feedback,  
• Stilladsering af 

elevernes skriftlige 
kompetencer  

• digitalisering i 
undervisningen.  

• Matematik, 
naturvidenskab og 
fremmedsprog i andre 
fag 

• Brede kompetencemål 
 

Ledere 
• Baggrund og kultur 

 
• Forventninger til reformen 

 
• Skolens forberedelse af 

reformen – herunder 
efteruddannelse  
 

• Implementering af strukturelle 
reform elementer 
 

• Samarbejde med bestyrelsen 



Forløbsskoler 
følges alle årene 

med henblik på at 
belyse udvikling I 
implementering 

Særligt fokus på at 
sikre skolernes 
engagement og 

løbende deltagelse 
(kommunikation, 

skoledata og korte 
spørgeskemaer 

mv.) 

Fokusskoler 
udvælges årligt 

pbga. surveydata 
med henblik på at 
belyse årets tema 

og evt. særligt 
interessante 
tendenser 

Særlig 
opmærksomhed på 

ændrede 
optagelseskrav og 
hvad det betyder 

for analysen 

Et par nuancer 



Rapporter 

Rapport Offentliggørelse 

Baselinerapport med fokus på status før reformimplementering. Ultimo 2017 

Første statusopsamling om status på skolernes 

implementeringsarbejde. 

Primo 2018 

Statusrapport et år efter reformens ikrafttræden med fokus på 

erfaringer fra grundforløbet. 

Efterår 2018 

Statusrapport to år efter reformens ikrafttræden med fokus på hf. Efterår 2019 

Statusrapport tre år efter reformens ikrafttræden med fokus på styrket 

faglighed. 

Efterår 2020 

Endelig evalueringsrapport med vurderinger af reformens resultater og 

status fire år efter reformens ikrafttræden. 

Efterår 2021 



Remediering 

– Input til remediering ? 

 

– Hvad skal der til for at gøre remedieringen faglig relevant 
for sektoren? 

 

– Hvilke typer produkter? 

 

– Konferencer – vi kommer gerne ud på konferencer og 
fortæller om evalueringen 
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Undersøgelse af betydningen af 
karakterfritagelse i 1.g 

 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. • Forsøg med karakterfritagelse på de treårige gymnasiale 

uddannelser i alle ikke-afsluttende fag i 1.g 

• 15 skoler har søgt og fået tilsagn om at deltage i forsøget. 

• Forsøget igangsættes 1. august og har to gennemløb af 1.g 
klasser, hhv. skoleåret 2017/2018. 

• De deltagende skoler forpligter sig på at undlade at give 
løbende standpunktskarakterer. Valgfrit om der gives 
standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning. 

• I ansøgningen har skolerne udarbejdet plan for den feedback- 
og evalueringsindsats, der træder i stedet for karakterer.  
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Forsøg med karakterfritagelse i 1.g 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> Denne undersøgelse lægger sig i forlængelse af og bidrager 
med ny viden ift. eksisterende undersøgelser.  
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Eksisterende EVA-undersøgelser om 
feedback og karaktergivning 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. Formål med forsøget og undersøgelsen 

Tilvejebringe mere viden om, hvordan man bedst kan 
anvende ikke-karakterbaseret, systematisk feedback i 
gymnasiet:  

• Belyse hvilken betydning systematisk feedback uden 
karaktergivning har for elevernes læringsudbytte, tilgang til 
læring og skolegang, samt lærings- og elevkulturen. 

• Belyse de tilgange og konkrete indsatser, som skolen sætter i 
stedet for karakterer, og hvordan de fungerer. 

• Belyse om indsatserne har samme betydning for alle typer 
elever, eller om der kan spores forskelle, i hvordan  
indsatserne fungerer for forskellige elever, eksempelvis ift. 
social baggrund og fagligt udgangspunkt.  
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Hvad vil dette forsøg gøre os klogere på?  



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. • Undersøgelsen følger de to gennemløb af 1. g klasser i 

forsøget (2017-2019) 

• Følgende datakilder indgår 

1. Skolernes beskrivelse af den indsats, der træder i stedet for 
karaktergivning 

2. Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.g elever 

3. Baggrundsinformation om elever fra Danmarks Statistik 

4. Data fra skolers studieadministrative system om fravær og 
karakterer (og evt. frafald) 

5. Skolebesøg på fire skoler (interviews med lærere, elever og 
ledere) 
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Undersøgelsens design 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 

19 

 

EVA’s leverancer 

Ultimo juni 2018 Tabelrapport med    
   spørgeskemabesvarelser for den   
   enkelte skoles elever 

 

August 2018  Midtvejsnotat – på tværs af skoler 

 

Medio oktober 2019 Endelig rapport 
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Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse  
af foto som beskrevet ovenfor. 
Når foto er placeret, højreklik 
og vælg ”Placér bagerst”. 
 
Skift farve i bjælke: 
Klik på den farvede bjælke  
og vælg derefter ny farve i  
fanen ”Startside” under  
”Fyldfarve til figur”. 
 
Metoden er den samme for  
det lille farvede felt. 

www.eva.dk  

 

Faglighed i gymnasiet: 
Hvad skal eleverne lære – og hvordan 
undersøger vi den faglige udvikling? 

 



Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse af 
foto som beskrevet ovenfor. 
 
Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 
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Hvordan defineres faglighed? 

 

1. Politisk definition - skolens 
formål 

2. Didaktisk definition - 
stofudvælgelse 

 

What should we learn in school today? 



Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse af 
foto som beskrevet ovenfor. 
 
Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 
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Undersøgelsen skal give svar på følgende spørgsmål: 

 

• Hvad karakteriserer de faglige krav ved hvert nedslagspunkt, og hvordan kan 
udviklingen i de faglige krav karakteriseres i perioden? Herunder hvilke faglige 
krav, der fastholdes over tid? 

• Kan der ses en svækkelse eller styrkelse af sværhedsgraden i de faglige krav i 
perioden? 

• Hvordan er forholdet mellem det fagfaglige og tværfaglige betonet i perioden? 

• Kan der ses en udvikling i de didaktiske principper i perioden? 

• I hvilket omfang adskiller læreplanerne og de faglige krav i stx sig fra læreplanerne 
og de faglige krav i de øvrige gymnasiale uddannelser, og i hvilket omfang udvikler 
disse forskelle sig i den undersøgte periode?  

 

 

Fokus i den aktuelle undersøgelse 



Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse af 
foto som beskrevet ovenfor. 
 
Skift farve i tekstfelt: 
Klik på det farvede tekstfelt  
og vælg derefter ny farve  
i fanen ”Startside” under 
”Fyldfarve til figur”. 
 
Større eller mindre 
tekstfelt: 
Justering af tekstfeltets 
størrelse gøres manuelt ved at 
trække i top, bund eller siden 
af tekstfeltet.  
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Hvordan kan man undersøge udvikling i faglighed?  

 

 

 

 



Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse af 
foto som beskrevet ovenfor. 
 
Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 
 

Med inspiration fra International Assosiation for the Evaluation of Educational Achievement  
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Vigtigt at tænke hele processen med 

Implementeret 
curriculum 
 
(Det der 
undervises) 

Intenderet 
curriculum 
 
(Intentioner og 
rammer) 

Tilegnet 
curriculum 
 
(Det eleverne 
lærer) 

Skolekontekst 

Lærer-
karakteristika og 

kompetencer 

Elevgruppens 
karakteristika 



Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse af 
foto som beskrevet ovenfor. 
 
Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 
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Særligt vanskeligt at måle det tilegnede faglige 
niveau bagudrettet 

• Generelt uddannelsesløft  

• De faglige krav har ændret sig i perioden 

• Ingen ”baseline” 

• Ændret karakterskala gør det svært at måle eventuelle forskelle i 
elevernes indgangsforudsætninger 

• Den nuværende karakterskala skal anvendes absolut  

 

Udfordringer ved at måle fagligt niveau over tid 



Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse af 
foto som beskrevet ovenfor. 
 
Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 
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Hvor skal man kigge hen? 

Hvordan var 
det før? 

Hvad bliver 
der brug for 
fremover? 

Hvordan ser det ud i 
andre lande? 



Indsæt foto: 
Klik på billedfelt, vælg 
”Billede” i fanen ”Indsæt”. 
Vælg det ønskede foto i 
dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse  
af foto som beskrevet ovenfor. 
Når foto er placeret, højreklik  
og vælg ”Placér bagerst”. 
 
 
Skift farve i bjælke: 
Klik på den farvede bjælke og 
vælg derefter ny farve i fanen 
”Startside” under ”Fyldfarve til 
figur”. 
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Introduktion til den aktuelle undersøgelse 

 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 

 

Undersøgelsens formål 

 

 

 

 

Den hidtidige faglige 
udvikling 

 
Undersøgelsen omhandler fagene 

dansk, engelsk, matematik og 
fysik, og vil via en 

dokumentanalyse af bl.a. 
læreplaner og skriftlige 

eksamenssæt sætte fokus på fire 
nedslagsår i perioden 1967-

2017.  
 
 

Fokus i denne del af 
undersøgelsen er på den 
intenderede faglighed. 

Den faglige udvikling 
fremadrettet 

 
På baggrund af desk research, 
ekspertinterviews og input fra 

ekspertgrupper vil undersøgelsen 
pege på, hvordan man 

fremadrettet vil kunne følge og 
evaluere den faglige udvikling i 
gymnasiet bla. i det kommende 

aftagerpanel. 
 

Fokus i denne del af 
undersøgelsen er på både 

intenderet, implementeret og 
realiseret faglighed.  



Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse af 
foto som beskrevet ovenfor. 
 
Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 
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Undersøgelsen skal give svar på følgende spørgsmål: 

 

1. Hvad karakteriserer de faglige krav ved hvert nedslagspunkt, og hvordan kan 
udviklingen i de faglige krav karakteriseres i perioden? Herunder hvilke faglige 
krav, der fastholdes over tid? 

2. Kan der ses en svækkelse eller styrkelse af sværhedsgraden i de faglige krav i 
perioden? 

3. Hvordan er forholdet mellem det fagfaglige og tværfaglige betonet i perioden? 

4. Kan der ses en udvikling i de didaktiske principper i perioden? 

5. I hvilket omfang adskiller læreplanerne og de faglige krav i stx sig fra læreplanerne 
og de faglige krav i de øvrige gymnasiale uddannelser, og i hvilket omfang udvikler 
disse forskelle sig i den undersøgte periode?  

 

 

Fokus i den aktuelle undersøgelse 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 

 

Dokumenter til den historiske analyse 

• Læreplaner og vejledninger fra gældende bekendtgørelser i de fire 
nedslagsår. 

• Skriftlige eksamenssæt, rettevejledninger og omsætningstabeller fra tre 
på hinanden følgende år for hvert nedslagsår. 

• Derudover inddrager vi rammevilkår såsom andel elever der tager faget, 
timetal til faget, klassekvotient, overgangsfrekvenser, 
gennemførselsfrekvenser i en indledende beskrivelse af gymnasiets 
udvikling – og hvor data er tilgængelig.  

 

Bemærkninger 

• Fokus på det på tidspunktet højeste niveau. I dag: A-niveau. 

• Læreplaner og tilhørende vejledninger er hovedkilden. Skriftlige 
eksamenssæt med tilhørende dokumenter supplerer.  

• Fokus er på det almene gymnasium (stx). I dansk og engelsk 
perspektiveres til hf og hhx. I matematik og fysik til htx.  

• Perspektivering til læreplaner fra 2017-reform. 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 

 

Valg af nedslagsår 
 

Perioder 
 

 

Valgte nedslagsår 

 
1)  Det grendelte gymnasium før 1971 
1963 – 71 
(efter 1958-loven) 
  

 
 

1969, -70, og -71 

 
2) Det grendelte gymnasium efter 1971 
1971 – 88 
(efter 1971-reformen) 
  

 
 

1987, -88, -89 

 
3) Valgfagsgymnasiet 
1988 – 2005 
(efter 1988-reformen) 
  

 
 

1999, 2000, -01 

 
4) Studieretningsgymnasiet før 2017 
2005 – 2017 
(efter 2003-loven) 
 

 
 

2013, -14, -15 

 
5) Studieretningsgymnasiet efter 2017 
2017- 
(efter 2017-reformen) 
 

 
 

Perspektivering til 2017 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 

 

Organisering af undersøgelsen 

 

EVA’s projektgruppe 
 

Facilitere og rammesætte møder og analysearbejde. 
Opsamle og formidle pointer og konklusioner. 

 
 

Ekspertgruppe 
for matematik 

Ekspertgruppe 
for fysik 

Ekspertgruppe 
for engelsk 

Ekspertgruppe 
for dansk 

Europæiske eksperter i curriculumforskning bidrager til desk research 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 

 

De fire ekspertgrupper 

Ekspertgruppe for matematik 

• Lena Lindenskov, DPU 

• Morten Olesen, Roskilde 
Katedralskole 

• Claus Glavind, Ingeniørhøjskolen i 
Aarhus 

 

Ekspertgruppe for fysik 

• Kim Splittorff, KU 

• Gert Hansen, Gladsaxe 
Gymnasium 

• Per Holck, Aarhus Tech 

 

Ekspertgruppe for engelsk 

• Margrethe Mondahl, CBS 

• Ole Juul Lund, Roskilde 
Katedralskole 

• Bjarne Christiansen, Randers 
Statsskole 

 

Ekspertgruppe for dansk 

• Ellen Krogh, SDU 

• Hanne Sparholt, Køge 
Gymnasium 

• Nicolai R. Eriksen, Mulernes 
Legatskole 

 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 

 

Temaer for ekspertgruppemøder 

Fokus:  
Introduktion til 
undersøgelsen af 
den faglige 
udvikling i 
gymnasiet gennem 
de sidste 50 år. 
 
Fælles drøftelser af 
metodisk og 
analytisk tilgang. 

Fokus:  
Beskrive og 
sammenligne 
indhold i faget for 
hvert af de fire 
nedslagsår for stx 
med udgangs-
punkt i læreplaner 
og eksamenssæt. 
 

Fokus: 
Vurdere 
udviklingen i faget 
over tid for stx i 
hht. faglige krav 
og sværheds-
graden i disse. 
 
Perspektivering til 
hf og hhx eller htx 
+ 2017-
læreplaner. 
 
Drøfte hvordan 
man fremadrettet 
kan følge 
udviklingen i 
faglighed. 

1.ekspertmøde 
juni 2017 

2.ekspertmøde 
august 2017 

3.ekspertmøde 
sept-okt 2017 

November: 
rapporten i høring 

hos ekspert-
grupper 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 

 

 

 

1. Udviklingen i de faglige krav 
• Fagets identitet, formål og begrundelsesdiskussion 

• Faglige mål og emner 

• Viden, færdigheder og kompetencer 

• Overfaglige mål 

• Bredde og dybde 

• Prøveform ved skriftlig og mundtlig eksamen 

 

2. Forholdet mellem det faglige og tværfaglige i perioden 

 

3. Udvikling i de didaktiske principper i perioden 
Arbejdsformer, elevinddragelse, type af evaluering og feedback ifm. den daglige undervisning og 
skolegang, inddragelse af og åbning mod det omgivende samfund, brug af hjælpemidler og it. 
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2. ekspertgruppemøde 

Fokus 
Beskrive og sammenligne indholdet i faget i de fire nedslagsår. Fokus på udviklingen 
over tid; hvad kommer ind, går ud, fastholdes og med hvilken vægtning.  
 



Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 1. Diskussion af udvikling i fagligt niveau og sværhedsgrad 

Bl.a. 
• Hvordan kan faglige krav og sværhedsgrad forstås? Dimensioner i faglige krav og sværhedsgrad? 

• Hvad kan og kan vi ikke sige noget om ift. udviklingen i faglige krav og sværhedsgrad? 

• Karakteristik af faglige mål og skriftlige eksamenssæt ud fra SOLO’s taksonomi 

• Hvad karakteriserer, ifølge læreplaner og skriftlige eksamenssæt, ”den gode elev” i hvert 
nedslagsår? 

• Bredde og dybde i faget 

• Omfang af mål og indholdselementer 

• Rammer; timer til faget, skriftligt arbejde mv.  

 

2. Perspektivering til øvrige gymnasiale retninger 
Fagets profil på hf/htx/hhx sammenlignet med på stx. 
 

3. Perspektivering til 2017-reformen (læreplan for faget på stx) 
Væsentlige ændringer mellem læreplaner fra 2005-reform og den nye reform. 
 

4. Fremadrettede muligheder for at følge den faglige udvikling og det faglige 
niveau  
Muligheder og metoder, udfordringer og begrænsninger ift. at følge hhv. det intenderede, 
implementerede og tilegnede faglige niveau over tid.  
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3. ekspertgruppemøde 



Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse af 
foto som beskrevet ovenfor. 
 
Skift farve i tekstfelt: 
Klik på det farvede tekstfelt  
og vælg derefter ny farve  
i fanen ”Startside” under 
”Fyldfarve til figur”. 
 
Større eller mindre 
tekstfelt: 
Justering af tekstfeltets 
størrelse gøres manuelt ved at 
trække i top, bund eller siden 
af tekstfeltet.  
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Spørgsmål til diskussion:  

1. Hvordan ser den faglige udvikling i gymnasiet ud fra jeres 
perspektiv? Hvilke elementer af faglighed er vigtigst at følge? 

2. Er det ønskeligt fremadrettet at følge udviklingen i elevernes 
faglige niveau, og hvad kræver det? 

 

 



Indsæt figur: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg den ønskede figur  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende figur: 
Klik på figuren og brug 
derefter slettetasten til at 
fjerne den eksisterende figur. 
Gentag proceduren for 
indsættelse af figurer som 
beskrevet ovenfor. 
 
Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter 
ny farve i fanen ”Startside” 
under ”Fyldfarve til figur”. 
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Projekt Afsluttes 

Videnspakker om pædagogisk ledelse, 
undervisningsdifferentiering i gymnasiet og overgang fra 
grundskole til ungdomsuddannelse 

Nov. 2017 

Fleksibilitet i ungdomsuddannelsessystemet Ultimo 2017 

Elevstrømme og elevfordeling på ungdomsuddannelserne Ultimo 2017 

Eleven i den digitaliserede ungdomsuddannelse Ultimo 2017 

Trivsel og sundt læringsmiljø på gymnasierne Forår 2018 

Evaluering af demonstrationsskoler, der anvender it og digitale 
læremidler innovativt og succesfuldt 

2019 

Evaluering af forsøg med karakterfri klasser 2019 

Vejen til en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen følger unges vej 
fra 8.klasse og fire år frem 
 

2020 

Øvrige EVA-projekter på gymnasieområdet 



Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse  
af foto som beskrevet ovenfor. 
Når foto er placeret, højreklik 
og vælg ”Placér bagerst”. 
 
Skift farve i bjælke: 
Klik på den farvede bjælke  
og vælg derefter ny farve i  
fanen ”Startside” under  
”Fyldfarve til figur”. 
 
Metoden er den samme for  
det lille farvede felt. 

www.eva.dk  

 

EVA har desuden fokus på at bringe viden i 
spil og bidrage til løsninger. 
 
Vi bidrager gerne med: oplæg, workshops, 
interviews, analyser, indgår i ekspertgrupper 
mv. 
 
 

 



  
 

Invitation til stiftende generalforsamling i foreningen ”På tværs” 

Hvor: Fællessalen på Christiansborg 17/1 2018 kl. 11-14 

Hvem: Alle gymnasielærere med interesse for tværfaglighed 

Hvad: Stiftende generalforsamling i den tværfaglige forening i gymnasiet ”På tværs” 

Manchet: 

PÅ TVÆRS er en (tvær)faglig forening, der arbejder til fremme af undervisning og læring, der går 

på tværs af kendte og ukendte grænser. 

Anledningen til at stifte foreningen er Gymnasiereformen anno 2017, men foreningens arbejde 

begyndte i uorganiseret form med Gymnasiereformen anno 2005. Studieretningsgymnasiet og 

Almen Studieforberedelse var en påmindelse om, at der skulle arbejdes og samarbejdes på tværs 

af fag og fagligheder. Det er denne påmindelse foreningen PÅ TVÆRS ønsker at videreføre til 

fordel for ikke bare undervisning og læring, men også for den enkelte skole og det danske 

samfund. 

Foreningen vil arbejde på tværs af formelle og uformelle grænser mellem 

 fag og fakulteter 

 faglige foreninger og fagforeninger 

 institutioner og organisationer 

 partier og interesser 

 beslutningstagere og meningsdannere 

 

Målet er at gøre den gode skole, herunder det danske gymnasium, bedre ikke bare i dag og i 

morgen, men i og for fremtiden. Som sådan forstår og definerer foreningen sig et sted mellem 

social og teknologisk innovation og nye former for samskabelse. 

Foreningen kan og vil videreføre det forsøgs- og udviklingsarbejde, som er pågået siden 2005 og 

som har givet gymnasiets aktører (elever, lærere, ledere) nye og uvurderlige former for indsigt og 

refleksionsmuligheder. Denne praktiske viden vil ikke gå tabt, hvorfor foreningen vil arbejde for 

dens fortsatte udvikling og udbredelse – til gavn for flere elever, lærere og skoler. 

  

== MØDE PSmøde 27. september 2017 == PUNKT Eventuelt == BILAG 1 



  
 

Kreds: 

Foreningens kreds består af foreninger, institutioner og organisationer, der ønsker at støtte 

foreningens arbejde såvel økonomisk som organisatorisk. Kredsen er foreningens netværk og som 

sådan dem, der sikrer foreningen adgang til ressourcer, der ikke umiddelbart findes og skabes i og 

med foreningens frivillige arbejde og aktiviteter. Det kan eksempelvis være DGS, GL og Danske 

Gymnasier. 

Samarbejdspartnere: 

Foreningens samarbejdspartnere er ikke et sponsornetværk, men ligeværdige partnere, der ser et 

formål i samarbejdet og forsøget på at styrke det fælles mål om at samarbejde på tværs af 

grænser i omkring det danske uddannelsessystem. Et eksempel kan være Fonden for 

entreprenørskab Young Entreprise (FFE-YE) 

Tilmelding: 

Hvis nogle af de ovenstående tanker og spørgsmål har vakt din interesse og du har lyst til at være 

med til opstartsmøde for den Tværfaglige forening, så meld dig til ved at sende en tilmelding til 

rg@egaa-gym.dk hvori du oplyser dit, navn, adresse og ansættelsessted. Alle gymnasielærere på 

tværs af fag kan tilmelde sig. Tilmeldingsfristen er 1. november 2017. Fællessalen har et max på 

150 deltagere, så det er først til mølle. Hvis vi bliver flere kan det evt. være nødvendigt at flytte 

arrangementet. 

Foreløbigt program: 

10-11.30: Velkomst og lidt om tankerne bag den tværfaglige forening ved medstifterne Jens Folke 

Harrits (Odder Gymnasium) og Rune Valentin Gregersen (Egaa Gymnasium) samt oplæg om 

tværfagligheds berettigelse i uddannelsessystemet i dag ved professor Lene Tanggaard, Aalborg 

Universitet og Stefan Herman, rektor Metropol. 

11.30-12.30: Gruppediskussion: Den tværfaglige forening: Vision, Form, indhold. 

12.30-13.00: FFE-YE (Fonden for entreprenørskab Young Entreprise) er vært ved en let anretning 

13.00-14.00: Opsamling, indmeldelse og valg af bestyrelse.   

 

Vi håber at I vil komme 

 

Mvh stifterne af den (tvær)faglige forening i gymnasiet På tværs Jens Folke Harrits og Rune 

Valentin Gregersen (rg@egaa-gym.dk)     

mailto:rg@egaa-gym.dk
mailto:rg@egaa-gym.dk

