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Kære Christine Antorini 
 
 
Dialogforum vil gerne sige tak for din invitation til dialog om udviklingen 
af de gymnasiale uddannelser.  
 
Dialogforums udgangspunkt for et nyt udviklingsprogram var og er 
reformen af de gymnasiale uddannelser. Vi er overbeviste om at et 
skolebaseret udviklingsprogram kan forbedre og styrke elevernes læring 
i overensstemmelse med reformens intentioner og et sådant arbejde 
skal selvfølgelig udvikles indenfor rammer og mål udstukket af dig og 
MBU. 
 
Hensigten med et skolebaseret udviklingsprogram er at skabe de bedst 
mulige betingelser for at skolerne når de opstillede mål i 
udviklingsprogrammet. Hvis der er regler eller bestemmelser, der viser 
sig at være utilstrækkelige eller at være barrierer for at nå målene, bør 
man se på, om disse regler og bestemmelser skal ændres.  Det gælder 
både det politiske spor for serviceeftersyn af regelsæt fx for 
grundforløb, vejledning, overgange fra grundskole etc. og det mere 
læringsorienteret spor i forhold til alle de pædagogiske intentioner med 
reformen. 
  
For Dialogforum er hovedsigtet med et udviklingsprogram fortsat at 
skabe den bedst tænkelige udfordring for alle gymnasieelever - både for 
den enkelte og for fællesskabet. Derved styrkes studiekompetencen, 
dannelsesaspektet og deres viden og kompetencer ved overgang til 
studier eller erhvervsliv bedst muligt. Hensigten er at give 
elevinddragelsen en mere fremskudt placering i det samlede 
undervisningsbillede og derved skabe et nyt perspektiv på 
klasserumskultur og lærerens rolle i undervisningen, men også et nyt 
perspektiv på evaluering og eksamen som instrumenter i læring.  
 
Gymnasieskolernes Rektorforening, Danske erhvervsskoler - lederne, 
VUC-lederne og Gymnasieskolernes Lærerforening har drøftet hvilke mål 
vi vil foreslå som styrende for fase to og vedhæfter et forslag. De 
foreslåede mål er opstillet ud fra vores erfaringer, nyere forskning og 
evalueringer. For at konkretisere nogle af de overordnede mål 
vedhæfter vi også en lang række konkrete forslag til mulige forsøg 
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(Forslaget til målsætninger og konkrete eksempler er vedhæftet i bilag 
1.) 
 
Når Ministeriet har opstillet mål og rammer for skolernes 
udviklingsarbejde, er det skolernes rolle i udviklingsarbejdet at udfylde 
de udmeldte rammer og levere bud på løsninger på de opstillede mål. 
Det er ude på den enkelte skole at ideer, tanker og initiativer til forsøg 
og udvikling skal opstå. Udviklingsarbejdet skal have fælles mål, men 
det er ude på skolerne at løsningerne skal findes. Skoler er forskellige 
og der kan være mange veje at gå for at nå de samme mål. Det er 
ledelse, lærere og eleverne, der kender dagligdagen og derfor er de 
bedste til at give de konkrete løsninger. 
 
Udviklingsarbejdet giver de bedste resultater, når der er tid til dialog på 
skolerne mellem ledelse, lærere og elever. Det er derfor vigtigt, at 
målene for fase 2 udmeldes i så god tid, at skolerne får reelle 
muligheder for den proces. 
 
Vi finder det afgørende, at serviceeftersynet, som annonceret i 
regeringsgrundlaget ”Et Danmark der står sammen”, bliver en proces, 
der på baggrund af erfaringer fra udviklingsplanen indkredser de 
elementer i gymnasiereformen, der bør justeres ved regelændringer 
eller bekendtgørelsesændringer. Det kunne eksempelvis være 
bestemmelser i fagbekendtgørelser, der hindrer samspil mellem fag, 
øget elevinddragelse, IT i fagene eller skaber fastlåste prøveformer. Kun 
på den måde kommer skolerne til at spille en aktiv rolle i arbejdet med 
at udfolde alle reformernes intentioner. 
 
Vi har dog i tidligere brev peget på 2 elementer, som vi vil foreslå indgå 
i fase 1 af serviceeftersynet som forslag til snarlige regelændringer 
 

• Eksamensgennemsnit 
 
I dag betyder udtræk af eksamensfag at f.eks. studieretningsfagene 
tæller meget forskelligt i forskellige elevers karaktergennemsnit. 
For at mindske uretfærdigheden i udtræk i forhold til studieretningsvalg 
foreslår Dialogforum, at årskarakterer i fag, der ikke udtrækkes til 
eksamen, tæller med i eksamensgennemsnittet i de gymnasiale 
uddannelser. Problemet er dog i særlig grad aktuelt i STX med 
skævheder i udtræk  mellem studieretningsfag og øvrige fag. 
 

• Deklarationer af studieretninger 
Med henblik på at flere unge fra de gymnasiale uddannelser kan være 
direkte adgangsberettigede til videregående uddannelser, foreslås det at 
øge skolernes fokus på information til eleverne f.eks. ved at UNI-C eller 
EMU’en udvikler en applikation, som ud fra en 
studieretningskombination af fag og niveauer kan vise, hvilke 
videregående uddannelser studieretningen giver direkte adgang til. 
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Det kan senere følges op med udvidede muligheder for valg af et ekstra 
valgfag for elever, som måtte have valgt forkert eller besluttet sig sent. 
 
Dialogforum for de gymnasiale uddannelser ser frem til en tæt dialog 
om fremtidens gymnasiale uddannelser. Vi deltager meget gerne i en 
følgegruppe eller lignende med henblik på en opfølgning på de 
erfaringer, udviklingsplanen vil give, ligesom vi herved meget gerne vil 
gentage vores tidligere invitation til dig som Minister om at deltage i et 
møde i Dialogforum med henblik på en debat om udviklingen i de 
gymnasiale uddannelser i fremtiden. 
 
   På Dialogforums vegne 
 
   Jarl Damgaard 
   formand 
 
 
 
 
 Bilag 1 
 
Forslaget til målsætninger og konkrete eksempler på forsøg 
 

A. Forslag til målsætninger 
Alle elever skal have optimale udfordringer 

• Hovedsigtet er fortsat at skabe optimale udfordringer for både 
den enkelte og fællesskabet 

• Undervisningen skal stimulere alle elever uanset social arv 
• Uddannelsen skal tilbyde rammer, der udvikler den enkeltes 

muligheder for at styrke studiekompetence, almendannelse, viden 
og faglige kompetencer (både talenter og i bredden) 

•  
Øget elevinddragelse  

• Elevinddragelsen øges for at styrke engagement og læring 
  

Bedre samspil mellem fagene og verden omkring fagene, også 
ved evalueringer 
 

• Internationalisering og innovation som del af arbejdet med 
synergi mellem fagene 

• Fokus på anvendelsesorientering, også i sammenhæng med 
eksamen 
 

Fagligheden skal styrkes i de enkelte fag og i synergien mellem 
fagene 
 

• Styrke fagligheden i studieretningerne og synergien mellem 
fagene, f.eks. ved bedre udnyttelse af timerammen for de 
tværgående aktiviteter til at styrke studieretningerne 
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• Styrke sammenhængen mellem faglighedens mål og evalueringen 
af målene ved eksamen, f.eks. ved at arbejde med klarere 
profiler og mål for studieretningerne og evaluering af målene. 

• Samspillet mellem fag skal styrkes, f.eks. samspillet i 
faggrupperne og samspillet mellem obligatoriske fag og 
studieretningsfagene  
 

Klasserumskultur og lærerens rolle i undervisningen 
 

• Klasserumskulturen udvikles med øget fokus på optimale forhold 
for læring 
 

Fokus på IT og læring  
 

• Udvikling af nye IT-baserede undervisnings-evaluerings og 
eksamensformer 
 

Evaluering og eksamen som valide instrumenter i læring.  
Forsøg med eksamens og evalueringsformer bør sikre at de gymnasiale 
uddannelsers faglige niveau kvalitetssikres, samt at eksamensformerne 
revideres i forhold til lige muligheder for alle elever. Konkrete eksempler 
angives i B nedenfor. 

 
 

B. Konkrete eksempler 
Konkrete forsøg med Eksamensændringer i sammenhæng med 
udviklingsarbejdet 
 
Et kvalitetsløft i de gymnasiale uddannelser og udvikling af 
undervisnings- arbejds- og organiseringsformer hænger naturligt 
sammen med udvikling af eksamensformerne. Eksamen spiller en meget 
begrænset rolle i ministeriets udspil til fase 1. Det er umuligt at adskille 
indhold og eksamen (evaluering af målene) i de gymnasiale 
uddannelser. Derfor ser Dialogforum meget gerne, at eksamen kommer 
til at spille en meget større rolle i fase 2 både i udviklingsplanen og i 
serviceeftersynet. 
 
Overordnet mener Dialogforum, at forsøg med eksamen alle skal 
bidrage til: 
 

� Sikring af de gymnasiale uddannelsers 
studieforberedende sigte og mål 

� De gymnasiale uddannelsers faglige niveau 
kvalitetssikres 

� Sikring af kompetenceafprøvning ved eksamen i forhold 
til undervisning og læring 

� Mere valide eksamensformer i forhold til målene for 
undervisning og eksamen 

� Eksamensformerne revideres i forhold til lige muligheder 
for alle elever  
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� IT til skriftlig eksamen skal muliggøre mere 
virkelighedsnære opgaver 

� Forsøg med it-test af færdigheder som delelement i 
forskellige prøveformer 

� Projekt-, case- og gruppeeksaminer inddrages, hvor det 
er fagligt relevant og relevant i forhold til opgaven 

� Mindre eksamensbelastning i slutningen af skoleåret på 
HF gennem ændringer af eksamensterminer (turboforløb) 

� Intern censur ved skriftlige prøver udbygget med 
formativ evaluering. 
 

Dialogforum har tidligere fremsendt disse konkrete forslag til forsøg, 
som alle vil være med at sikre en bedre validitet af eksamen i de 
gymnasiale eksaminer. Det drejer sig om forsøg med flg. emner eller 
delemner under hvert hovedpunkt: 
 

• SRP opgaven  
o Samme regler for alle de gymnasiale uddannelser 
o Samme vægtning med forsøg med deling af karaktervægten 

mellem SRO og SRP 
o SRO fortsat intern bedømt, SRP eksternt 
o Mundtligt udtræk af forsvar for opgaven (erstatter andet udtræk) 
o Forsøg skal understøtte mulighederne for eksperimentelle 

opgaver eller opgaver med en øget anvendelsesorientering 
 
 
 

• AT.  
o Forsøg med at udnytte en timeramme til AT på nye måder, så AT 

knyttes til studieretningen 
o Mulighed for frit emnevalg i AT-opgaven for at styrke muligheden 

for at knytte AT til studieretningen 
o Forsøg med at AT-opgaven tager udgangspunkt i et A/B niveau 

fag i studieretningen samt andet relevant fag 
 
 

• Forsøg med vejledning om forberedelsen ved 
eksaminer med lang forberedelsestid (24 og 48 
timer mv.) for at undgå social skævhed i 
mulighederne for at bruge forberedelsestiden 
 

o Tilbud om vejledning til forberedelsen  
o Forskellige former for gruppeforberedelse 

 
• Forsøg med forberedelsestid og eksperimentel 

eksamen 
 

o Nye måder at inddrage eksperimentelt arbejde ved eksamen  
o Forsøg med ændret forberedelsestid 
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• Forsøg med flerfaglige eksaminer fagene imellem 
(faggruppeeksaminer) ud fra konkrete forløb i 
fagene  

 
• Forsøg med case- og projekteksaminer i flere fag i 

alle de gymnasiale uddannelser 
 

• Forsøg med SO i HHX 
 

 
o Forsøg med ændrede arbejds-og evalueringsformer i både 
o Del 1,2 og 3 af SO med henblik på at styrke det 

studieforberedende sigte med SO, eksempelvis med port folio / 
refleksionsopgaver. 

o De tre dele kan sammentænkes på nye måder gennem forsøg 
med eksamensformerne. Kompetence mål på alle nye dele 

o Forsøg med case opgaver og intern evaluering. En af de tre 
prøver er med ekstern evaluering. 

o Styrke det studieforberedende sigte med SO. Virksomheder og 
videregående uddannelser inddrages undervisningsforløb. 

 
• Forsøg med case arbejde mellem studieretningsfagene og 

de obligatoriske fag i HHX 
 

o Inddragelse af andre fag end studieretningsfag i forsøget 
o Flerfaglige forløb mellem eksempelvis de økonomiske fag og 

sprogfagene 
 

Dialogforum bidrager meget gerne med yderligere eksempler på både 
målsætninger og eksamen og med en yderligere konkretisering af de 
angivne mål 
 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  
 


