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GL høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om de gymnasiale uddan-

nelser og gymnasiale læreplaner 
 

Udkastet til bekendtgørelse er udformet efter det nye princip, at bekendtgørelsen ikke udfolder alle de ting, 

der er formuleret i loven, herunder ting der alene er præciseret i bemærkningerne til lovforslaget. GL havde 

gerne set at bekendtgørelsen på nogle punkter, der nævnes nedenfor, havde præciseret lovteksten for at 

lette skolernes administration af reformen. Af samme grund vedlægger GL vores høringssvar til lovforslaget 

til dette høringssvar. 

GL har to hovedtemaer, som vi kommenterer, herefter følger kommentarer til de enkelte paragraffer, og 

GL’s fælles kommentarer til udkast til nye læreplaner. Det følges af de kommentarer til de enkelte fags læ-

replaner, som vi har modtaget fra de faglige foreninger. 

Reduktion af antallet af 24-timers eksaminer 

Ifølge udkastet skal der ske en reduktion i antallet af 24-timers prøver. Der er alene foreslået 7 fag/niveauer 

med 24 (el. 48) timers forberedelse. Det er en så stor reduktion, at man ikke tager hensyn til et overordnet 

prøveprincip – nemlig, at det i sig selv er ønskeligt, at alle elever bliver stillet til regnskab ved eksamen over 

for en bred vifte af forskellige prøveformer, da de afsluttende eksaminer ikke blot skal afprøve en faglig pa-

ratviden men også afprøve, om eleverne har opnået de krævede kompetencer, der er afspejlet i de faglige 

mål. I yderligere 11 fag/niveauer har de nedsatte læreplansgrupper argumenteret for, at de krævede fagli-

ge mål og arbejdsformer bedst afprøves ved en 24-timers prøve. På den baggrund skal GL opfordre til, at 

udkastene justeres, så man lytter til de fagligt begrundede forslag fra læreplansgrupperne. Selv med en 

imødekommelse af forslagene fra læreplansgrupperne er der tale om en betragtelig reduktion i antallet af 

24 (el. 48) timers prøver i forhold til i dag. 

 

Bekymring over reduktion i den skriftlige kompetence 

Den nye timepulje til faglige aktiviteter (150 timer på htx, 130 på hhx og stx og 80 på hf), som skolen tilret-

telægger efter de enkelte elevers og klassers behov, er finansieret ved en reduktion af den tidligere elev-

timepulje. Det er korrekt at skolerne i dag, i forbindelse med den skriftlige kompetencetræning, har arbej-

det med begrebet omlagt skriftlighed, og at det kan give mening at knytte bånd mellem det individuelle 

skriftlige arbejde og den undervisning, der gives i klassen i, hvordan man skal arbejde med den skriftlige 

dimension. GL ser gerne, at der i bekendtgørelse er en understregning af, den nye timepulje fortrinsvis skal 

anvendes til læringsforløb, der sikrer det skriftlige kompetenceniveau. 
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En svækkelse af skriftligheden modvirker reformens intention om at styrke fagligheden.  

I de nuværende regler er det i størrelsesordenen 75 % af den afsatte elevtimesum, der er allokeret efter 

centrale regler, og ca. 25 % fordeles lokalt; dog med en variation i størrelsen til lokal fordeling efter studie-

retning og uddannelse. Der er i dag 605-655 elevtimer på stx, 610-635 elevtimer på hhx, 745-795 elevtimer 

på htx og 360-460 t på hf. Den nye timepulje på 130 t på stx og hhx og 150 t på htx og 80 t på hf ligger såle-

des synligt under 25 % af timesummen, og GL foreslår, at timepuljen primært bliver finansieret af den pulje, 

der i dag er til lokal fordeling. I stedet har man i udkastet foreslået, at man for at finansiere puljen yderlige-

re i gennemsnit har reduceret den afsatte timeramme med ca. 20 % i de fag/niveauer, hvor der er centrale 

regler for timetildelingen. GL tager dog til efterretning, at man har opprioriteret tildelingen af tid til dansk i 

lyset af de krav, der stilles til dansk i reformen. 

Den foretagne reduktion i timerammen til det skriftlige arbejde i fagene, fordybelsestiden, rammer fagene 

forskelligt på en uhensigtsmæssig måde. Det er ikke hensigtsmæssigt at øge forskellen på krav til den skrift-

lige kompetence mellem fagene i forhold til den skævdeling, der allerede var i 2005-reformen. De enkelte 

studieretninger bør tilnærmelsesvis have samme faglige tyngde, og det vil være i strid med reformens 

grundintentioner, hvis man øger forskellen i de faglige krav til skriftlig kompetence. 

Ligeledes er det i forhold til at sikre en national standard uhensigtsmæssigt, at elevernes timetal til optræ-
ning af skriftlige kompetencer i de enkelte fag nu kan blive endnu mere ujævnt fordelt fra skole til skole. GL 
finder det således bekymrende, at den centralt fastsatte tid til selvstændigt skriftligt arbejde (elev-
tid/fordybdelsestid) er reduceret markant. 

Bemærkninger til enkeltparagraffer 

Ad § 6, 13, 24 og 25 m. fl. ’Skolens leder’ er ændret til ’institutionen’ i langt de fleste formuleringer. I de til-

fælde, hvor der er tale om et klart ledelsesansvar, bør dette præciseres.  

Ad §12. Her bør der tilføjes en formulering om Teknikfag A. 

GL foreslår, at det af den nye bekendtgørelse fremgår, at den nuværende binding bevares, således at tek-

nologi B skal være afsluttet efter 2.g. Dermed kan teknikfagene i 3.g gennemføres i forlængelse heraf, hvil-

ket blandt andet vil have betydning for eux, når læreplanerne herfor skal revideres.  

I den nuværende htx-bekendtgørelse står der "§ 67. Skolens leder beslutter efter drøftelse med lærerne, 

hvordan fordelingen af uddannelsestiden i fagene og i studieområdet, jf. § 66, skal være på de enkelte år, 

så uddannelsens samlede mål tilgodeses bedst muligt. 

Stk. 5. Fagene teknologi B og matematik B afsluttes efter 2. år, således at teknikfaget kan gennemføres i 

forlængelse af disse fag." 

Der er i det nye udkast ikke længere samme forudsætning, hvilket er uheldigt i forhold til eux. 

Årsagen er, at der er få tekniske eux-uddannelser, der udbyder teknikfag A, og af dem vælger de fleste mo-

dellen med afkortning til 100 timer, få vælger modellen med afkortning til 175 timer. På eux er der ikke 

plads til, både at have teknologi B og teknikfag A. Med specielt den store afkortning (100 timer) er det i 

praksis meget svært at lave fornuftig undervisning, når teknologi B mangler (de har eud-teknologi C). For i 

fremtiden at kunne have gode argumentere for, at eux ikke kan have teknikfag A uden teknologi B, vil det 

være godt, om den nuværende binding i en tydelig form fremgår af den nye bekendtgørelse. 
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Ad § 15, stk. 1 

Bestemmelsens krav om at der højest kan oprettes én studieretningsklasse på hvert klassetrin, hvor under-

visningssproget er engelsk, fransk eller tysk, og kun hvis der også er oprettet en dansksproget studieretning 

på samme klassetrin vil betyde en dramatisk ændring på nogle skoler, der har tradition for at tilbyde fx en-

gelsksprogede forløb.  

I lyset af reformens vedtagne principper for bl.a. at styrke elevers globale kompetencer og karrierekompe-

tencer, skal GL opfordre til, at man ændrer § 15, stk. 1, så den bliver mindre restriktiv.1 

Ad § 19 stk. 3 pkt. 4 og 5. Skolens ledelse skal sikre, at der gennemføres undervisningsevalueringer, og at 

evalueringerne anvendes til udvikling af undervisningen. Derfor bør § 19 stk. 3 pkt. 4 og 5 udgå, og de ne-

denstående, gældende regler videreføres. Undervisningsevalueringer er et vigtigt pædagogisk redskab i den 

løbende udvikling og dialog mellem elever og lærere. Evalueringerne svækkes som dagligt, dialogbaseret 

pædagogisk værktøj, hvis de anvendes af skolens ledelse til kontrol og dokumentation.  

Nuværende § 131 

3) undervisningen evalueres regelmæssigt med henblik på at vurdere valgte metoder og planlægge kom-

mende forløb, og 

4) skolens leder holder sig orienteret om resultatet af de gennemførte evalueringer. 

Nuværende § 132: Skolen beslutter, hvordan evalueringsstrategien og evaluering af særlige faglige og pæ-

dagogiske indsatsområder indgår i skolens kvalitetssystem. 

 Ad § 22 GL hilser velkomment, at krav om løbende standpunktskarakterer er fjernet, da det øger skolernes 

mulighed for at sætte fokus på at lære i stedet for at præstere. 

Ad § 25 Jf. bemærkningen til § 6 mv. bør det i § 25 præciseres, at det er skolens ledelse, der har ansvaret 

for studieplanen, som også er den formulering, der er anvendt i hhx og htx læreplanerne for studieområ-

det.  

Ad § 28-30 om samlæsning. GL noterer sig, at reformforliget eksplicit øger muligheden for samlæsning på 

tværs af klasser og hold. Her er det i § 30 præciseret, at institutionen skal tilrettelægge undervisningen dif-

ferentieret af hensyn til elevernes valg af uddannelse, fag og niveauer. Det er en bestemmelse, som kun gi-

ver mening, hvis skolernes ledelse tillægger lærerne ekstra tid til at forberede undervisning til de flere for-

skellige niveauer, der skal differentieres mellem. 
                                                           
1 Niels Brocks Internationale Gymnasium har fx i 25 år tilbudt klasser, hvor engelsk indgår som undervis-

ningssprog på forløb der følger den danske bekendtgørelse for hhx. I 2016 optog skolen 8 engelsksprogede 

klasser. Der er tale om en forstærket og fokuseret indsats på områder, der allerede er betonet i lærepla-

nerne, så som brugen af engelske undervisningsmaterialer og tekster og med fremhævelse af global kom-

petence og karrierekompetence. Dansk er grundsprog i såvel danskundervisningen som i de øvrige frem-

medsprog. De berørte uddannelser understøttes af danske virksomheder, som efterspørger medarbejdere, 

der er fortrolige med den engelske begrebsverden inden for økonomi og handel med henblik på styrkelse af 

virksomhedernes muligheder i den internationale handel. Der er også en teknisk udfordring med den fore-

slåede bestemmelse i forhold til paragraffen. Eleverne vælger først studieretning i slutningen af grundfor-

løbet og kan således have søgt ind på en skole med engelsksproget retning og ende med ikke at få opfyldt 

dette ønske. 
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Ad § 32-41 om hf 

For kursister, der ønsker at sammenstykke en fuld hf af enkeltfag, bliver det nu obligatorisk at have ét af fa-

gene billedkunst, dans, design, dramatik, idræt, mediefag eller musik. Der er i dag deltagerbetaling på disse 

fag og den er endda markant højere end deltagerbetalingen på de øvrige obligatoriske fag. GL mener at hf-

enkeltfag skal være gratis. Men så længe, der på hf-enkeltfag er en politisk besluttet deltagerbetaling, bør 

denne være ens, sådan at det ikke er økonomiske hensyn der afgør kursisters fagvalg. Som minimum  bør 

egenbetalingen til obligatoriske fag være ens, så derfor bør egenbetalingen til billedkunst, dans, design, 

dramatik, idræt, mediefag eller musik sættes ned til samme prisniveau som øvrige obligatoriske fag. 

Projekt- og praktikperioder er helt nye elementer, der i høj grad skal medvirke til at udmønte intensionen 

om en ny hf-uddannelse. Projekt- og praktikperioder beskrives kun ganske kort i lovteksten og helt summa-

risk i bekendtgørelsen. For at hjælpe skolerne med at udmønte intentionen, bør det klargøres i bekendtgø-

relsen eller i vejledningen, at ”Projekt- og praktikperioderne skal bruges til faglig fordybelse, hvor eleverne 

løser konkrete og virkelighedsnære problemstillinger inden for det valgte fagområde gennem en kombina-

tion af praktisk feltarbejde og faglig undervisning” samt, at ”Alle projekter og praktikforløb er knyttet til be-

stemte fag og skal afrapporteres fx gennem en portfolio, der skal drøftes med og godkendes af en faglærer, 

og som skal bidrage til, at eleverne reflekterer over, hvad den erhvervede viden giver af perspektiver i rela-

tion til videregående uddannelse”, sådan som det er aftalt i den politiske aftale om gymnasieuddannelser-

ne. 

Ad § 33. Andelen af virtuel undervisning hæves fra 20 % til 25 % på hf. Hf har en målgruppe, der i høj grad 

har glæde af samvær med en lærer. Derfor bør den nuværende grænse på 20 % virtuel undervisning fast-

holdes på hf.  

Ad § 44 stk. 2 og 3 GL tager til efterretning, at SSO flyttes til 4. semester på 2-årig hf. På hf-enkeltfag er der 

foreslået en yderligere regelbinding, idet det foreslås, at kursisterne skal have aflagt prøver i dansk og en-

gelsk, før SSO kan skrives. Det er for ufleksibelt, og stramningen medfører fx, at enkeltfagskursister ikke bå-

de kan afslutte dansk A og skrive SSO i fjerde semester. Enkeltfag bør her have samme vilkår som 2-årig hf, 

sådan at hovedparten af undervisningen i dansk og engelsk skal være gennemført, inden der skrives SSO. 

For eksamensprojektet på hf-enkeltfag foreslås det i bekendtgørelsesudkastet, at alle fag undtagen to skal 

være afsluttet inden projektet udarbejdes. Derudover indføres der regler om hvilke fag, der skal være af-

sluttet. Dette skaber unødvendig store bindinger på tilrettelæggelsen af hf-enkeltfag, og også langt mere 

binding end på de andre gymnasiale uddannelser. Der er fx på de erhvervsgymnasiale uddannelser langt 

større fleksibilitet i, hvornår de flerfaglige forløb kan placeres. Det bør blot på enkeltfag gælde, at hoved-

parten af undervisningen i de obligatoriske fag er gennemført, før eksamensprojektet udarbejdes.  

GL bemærkninger til udkast til nye læreplaner 

GL er klar over, at der senere udsendes en ny eksamensbekendtgørelse, og at det heri bliver præciseret, 

hvordan fx elevernes adgang til hjælpemidler er under eksamen. GL skal gøre opmærksom på, at det er vig-

tigt, at prøveformen afspejler den daglige undervisning. GL gør endvidere opmærksom på, at der i flere fag 

er udarbejdet forslag til skriftlige prøver med netadgang, fx i samfundsfag A. Det fremgår ikke af de udsend-

te læreplansudkast og bør skrives ind. Det er vigtigt, at prøveformerne afspejler kravene - også om digitale 

kompetencer, hvor det er fagligt relevant.  

 

GL hilser velkommen at omfanget af det faglige stof er formuleret med et råderum til lokal tilrettelæggelse.  
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Vedr. stx 

Studieretningsprojektet 

Det kræves, at bedømmerne skal inddrage elevens evne til at ’udvikle og vurdere løsningsforslag’, hvis 

SRP’en indeholder innovation. Her er der behov for at få defineret nærmere, hvornår en elev er rigtig god, 

mindre god og ikke god til at ’udvikle og vurdere løsningsforslag’.  

Vedr. hhx  

Almen sprogforståelse 

Det faglige niveau i Almen Sprogforståelse på hhx synes at være meget højt såvel i bredden som i dybden i 

forhold til de 45 timer, der er til rådighed. Og i forhold til placeringen af faget umiddelbart efter overgangen 

fra folkeskolen synes niveauet at være urealistisk højt. Det vil kræve omfattende videreuddannelse af læ-

rerne af kunne etablere de meget komprimerede og komplekse forløb, der sikrer, at eleverne når de faglige 

mål. Ikke mindst vil det forudsatte samspil med øvrige fag  i grundforløbet give store planlægningsmæssige 

problemer, og derved risikeres det at indholdet i Almen Sprogforståelse vil komme til at fremstå isoleret og 

umotiveret for eleverne. 

Studieområdet 

GL hilser nytænkningen af studieområdet velkommen. Vedrørende stk. 3.1 ser GL gerne, at studieplanerne 

for studieområdet skal være relativt detaljerede, så de sikrer elevernes retssikkerhed, overlevering, pro-

gression og sammenhæng mellem komplekse forløb, hvor der optræder forskellige lærere. Det er vigtigt, at 

det er præciseret, så skolerne afsætter den nødvendige tid til overlevering, evaluering og feedback og til 

koordinering af indarbejdelse af de skriftlige krav til eleverne. Her er det vigtigere, at studieplanen er over-

skuelig og dækkende, end at den også skal være kortfattet, som krævet i formuleringen. 

Vedr. htx  

Studieområdet 

I lighed med bemærkningerne til studieområdet på hhx, ser GL gerne, at studieplanerne for studieområdet, 

jf. stk. 3.1, er relativt detaljerede, så de sikrer elevernes retssikkerhed, overlevering, progression og sam-

menhæng mellem komplekse forløb, hvor der optræder forskellige lærere. Det er vigtigt, at det er præcise-

ret, så skolerne afsætter den nødvendige tid til overlevering, evaluering og feedback og til koordinering af 

indarbejdelse af de skriftlige krav til eleverne. Her er det vigtigere, at studieplanen er overskuelig og dæk-

kende, end at den også skal være kortfattet som krævet i formuleringen. 

Vedr. hf  

Der henvises til bemærkningerne fra de faglige foreninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

Annette Nordstrøm Hansen 

Formand for GL  
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De faglige foreningers bemærkninger til udkast til nye læreplaner 

Pædagogisk Samarbejdsudvalg, PS, er alle de faglige foreningers kontaktudvalg til GL. Her drøftede de fagli-

ge foreninger høringsudkastene på sit møde d. 16.3.2017. Mødet vedtog følgende udtalelse.: 

I Pædagogisk Samarbejdsudvalg er vi gennemgående tilfredse med den proces, hvorunder læreplanerne er 
blevet udarbejdet. Læreplansgrupperne under ledelse af fagkonsulenterne med inddragelse af de faglige 
foreninger og repræsentanter for aftagerne har gjort et solidt, fagligt arbejde med forankring i de relevante 
faglige miljøer. I november/december blev læreplansudkastene diskuteret på FIP-dialogmøder, der var 
særdeles velbesøgte, og hvor et bredt udsnit af fagenes lærere var repræsenteret. 

Derefter nedsatte ministeren en tværfaglig læreplansgruppe som skulle gennemgå alle læreplaner og 
komme med anbefalinger om revision af disse. Denne tværfaglige gruppe er meget snævert sammensat, 
bl.a. mht. fag og skoleformer. Den mulighed den tværfaglige gruppe har fået for at desavouere de faglige 
læreplansgrupper finder vi meget problematisk.  

Flere af gruppens anbefalinger har haft meget uheldige konsekvenser for læreplanerne - særligt i dansk og 
historie - bl.a. hvad angår definitionen af fagenes identitet. 

 

Biologi A, B, C og Bioteknologi A. 

Høringskommentar fra Foreningen af Danske Biologer, FaDB 

Overordnet set er Foreningen af Danske Biologer (FaDB) tilfredse med indholdet i de tre læreplaner i biologi 

og læreplanen bioteknologi, hvor der er en fornuftig faglige progression i fagene. Læreplanerne virker gen-

nemtænkte og i tråd med fagets traditioner, som peger naturligt frem mod aktuelle og spændende forsk-

ningsfelter inden for bioscience. Vi tillader os dog at fremkomme med følgende ankepunkter og konkrete 

løsningsforslag: 

Vedrørende eksamensform i Biologi A 

Forliget udmøntede sig i at antallet af 24 timers eksamen skulle reduceres. Det betyder konkret at 24 ti-

mers eksamen er sløjfet i læreplanen for Biologi A. Vi ser det som problematisk, at man har valgt at fjerne 

24 timers eksamen fra biologi A, da eksamensformen har vist sig vigtig for at sikre en evalueringsform med 

høje krav til selvstændighed og faglig fordybelse og indsigt. Foreningen af Danske Biologer (FaDB) er af den 

opfattelse, at netop 24 timers eksamen formår at evaluere den daglige undervisning og de faglige mål og 

kompetencer på en tilfredsstillende måde. 

Eksamensformen blev initieret i forbindelse med den tidligere gymnasiereform i 2005, ud fra et ønske fra 

de videregående uddannelser, primært DTU, SDU og KU om, at elever med Biologi A skulle kunne læse, be-

arbejde og kritisk anvende de videnskabelige artiklers faglige indhold og data. Denne intention har været 

anerkendt siden 2005 af de faglige fora for Biologi A og Bioteknologi A, hvor repræsentanter fra universite-

terne har siddet med som deltager fra aftagerinstitutioner. 

Ny forskning, som fremkommer i videnskabelige tidsskrifter, er med til at styrke elevernes nysgerrighed og 

fordybelse, hvorved karriere- og innovationskompetencer højnes. Den daglige undervisning bør heraf inde-

holde disse elementer for at opnå de faglige mål. Endvidere tilsiger læreplanen som noget nyt, at eleverne 

skal arbejde med ”big data” og databaser på internettet – dette for at styrke elevernes digitale kompeten-

cer og træne eleverne til selvstændigt at kunne anvende forskellige matematiske analyser og koble dem til 

komplicerede biologiske problemstillinger.  
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Ved at fjerne 24 timers eksamen mister vi grundlaget for at kunne evaluere disse centrale faglige mål og 

kompetencer. Det er FaDBs klare bekymring, at man ved at fjerne 24 timers eksamen vil medføre at, den 

enkelte lærer fremover vil nedprioritere disse områder i den daglige undervisning, som en naturlig konse-

kvens af, at de ikke længere kan evalueres ved eksamen.  

Ved 24 – timers eksamen i biologi og bioteknologi kommer netop samspillet mellem viden og kundskaber i 

disse fag til udtryk og danner grundlag for evalueringen. Da der ved denne reform netop er fokus på både 

viden og kundskaber som forudsætninger for dannelse, vil det være særligt ærgerligt ikke at evaluere på 

dette dannelsesaspekt ved eksamen i disse to fag. 

Konkret forslag til 24 timers eksamen: 

Den mundtlige prøve både til Biologi A og Bioteknologi A 

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven tager ud-

gangspunkt i en problemstilling, som har sammenhæng med et eller flere af undervisningens temaer og 

inddrager eksperimentelt arbejde eller andet empiribaseret arbejde fra undervisningen, jf. pkt. 3.2. Opga-

ven indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst, bilag i form af en artikel eller en case og sup-

plerende materiale i form af figurer, forsøgsdata eller lignende. Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for 

faglig uddybning og perspektivering med inddragelse af faglige metoder, kernestof og supplerende stof. Bi-

lagsmaterialet skal have et omfang, så hele materialet kan forventes inddraget under eksaminationen og 

hovedparten er ikke kendt fra undervisningen. 

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen i al væsentlighed dække de faglige mål, 

kernestof og supplerende stof. Hver opgave må bruges højst to gange på samme hold. Bilag må genbruges i 

forskellige opgaver efter eksaminators valg. Opgaverne uden bilag skal være kendte af eksaminanderne se-

nest 5 dage inden prøven.  

Opgaven med bilagsmateriale udleveres ved prøvens start. Forberedelsestiden er ca. 24 timer, dog ikke 

mindre end 24 timer. 

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Eksaminationen indledes med eksaminandens fremlæggelse med 

udgangspunkt i bilagsmaterialet som varer otte til ti minutter2. Eksaminationen former sig herefter som en 

samtale mellem eksaminand og eksaminator, som inddrager øvrige relevante dele af kernestof og supple-

rende stof. 

Vedrørende Biologi A: 

I kernestoffet under punktet ’virus: opbygning og formering’ bør det i en vejledning til læreplanen præcise-

res, hvad dette emne indeholder. Ordet ’formering’ dækker i dette tilfælde rigtigt meget fagligt stof, hvis 

man inddrager alle kendte virustyper, deres økologi og deres forskellige arvemateriale – der bør derfor 

adresseres en afgrænsning af emnet/temaet i vejledning til læreplanen. 

Vedrørende Biologi C, B og A: 

I de faglige mål på alle tre niveauer står:  

                                                           
2
 For at imødegå at eksamen ikke skal blive en ”forældreeksamen” vil FaDB fastholde at elev præsentationen nedsæt-

tes til 8-10 min. Resten af eksamenstiden skal foregå som en dialog mellem eleven og eksaminator og censor.    
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- Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter… 

Det bør præciseres at eksperimenter ikke er kvalitative eller kvantitative – de data der kommer fra ekspe-

rimenter kan være kvantitative og/eller kvalitative.  

Derfor foreslås at sætningen ændres til: 

- Bearbejde kvalitative og kvantitative data fra eksperimenter… 

Vedrørende Matematik B I studieretningen Biologi A/Kemi B:  

Vi kan konstatere at chi-i-anden-testen er taget ud af matematiks læreplan og i stedet er erstattet af nor-

malfordelingen. Vi er glade for at normalfordelingen er inddraget i matematik B, da den på mange måder er 

vigtig i biologi A, men vi kommer til at savne, at matematik ikke længere beskæftiger sig med anvendelsen 

af chi-i-anden-testen. Da vi kan forstå, at matematik betragter chi-i-anden-testen som en ’black box’, vil vi 

gerne foreslå, at der i vejledningen til læreplanen til matematik på B og A-niveau står en sætning i stil med: 

I studieretninger med Biologi A og Kemi B vil det være naturligt at inddrage anvendelsen af chi-i-anden-

testen som en del af det supplerende stof. 

Vedrørende Biologi C: 

Det fremgår af kernestoffet for Biologi C, at man skal undervise i ’naturlig selektion’ under evolutionsbiolo-

gi. Læser man videre på læreplanerne for Biologi A-B skal man : 

- på B-niveau undervise i ’biologisk variation og naturlig selektion’  

- På A-niveau undervise i ’biologisk variation, naturlig selektion og artsdannelse’.  

Fagligt kan man ikke undervise i naturlig selektion uden også at undervise i variation. Vi foreslår derfor at 

kernestoffet på biologi C under evolutionsbiologi ændres til ’fænotypisk variation og naturlig selektion’. 

Derved opnås en progression idet fænotypisk variation kun er en lille del af biologisk variation, som nævnes 

på B-niveau og A-niveau. 

Konkret forslag: 

- På C-niveau undervise i ’fænotypisk variation og naturlig selektion’ 

- på B-niveau undervise i ’biologisk variation og naturlig selektion’  

- På A-niveau undervise i ’biologisk variation, naturlig selektion og artsdannelse’. 

Fordybelsestid er for nuværende ikke udmøntet til C-niveaufag. 

Vi vil gerne ønske en lille del af fordybelsestiden fastlagt til netop de naturvidenskabelige fag på c-niveau – 

herunder biologi C. Vi mener, det vil være en svækkelse af det naturvidenskabelige område ikke længere på 

c-niveau at give eleverne mulighed for at arbejde helt så målrettet med det skriftlige i fagene. Da skriftligt 

arbejde samtidig indgår som et specifikt punkt i evalueringskravene i biologi c lærerplanerne og formidling 

af bl.a. data efter eksperimentelt arbejde er centrale i fagets formål, vil en mindre del af fordybelsestiden 

som f.eks. 10 timer centralt fordelt være ønskværdigt. Dette også for at sikre ensartethed i mellem forskel-

lige skolers mængde af skriftligt naturvidenskabeligt arbejde, der i øvrigt inddrages til mundtlige eksamener 

i de naturvidenskabelige fag. Vi forudser, at det samlede timetal hvori der skriftligt arbejdes med naturvi-

denskaben vil falde betydeligt ellers. 
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Vedrørende HTX Biologi C-niveau under punkt 3.2 

I alle de øvrige lærepaner står der under "3.2. arbejdsformer" (under "eksperimentelt arbejde"), at der kan 

indgå "andet empiribaseret arbejde", som dog ikke indgår i de 20 %. Under den mundtlige prøve står der, at 

alle spørgsmål "inddrager eksperimentelt arbejde eller andet empiribaseret arbejde". Det giver lidt flere 

muligheder, når man stiller spørgsmål. 

I htx biologi C står der dog ikke "andet empiribaseret arbejde" de to steder, hvilket er problematisk. 

Vedrørende HTX biologi C-niveau under 4.2 prøveformer 

Under bilagsmaterialets inddragelse og indhold forslår vi at formuleringen, som er beskrevet under Biologi 

B-niveau overføres til C-niveau, da det er de samme arbejdsformer, der evalueres. 

Nuværende formulering: 

…” Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved inddragelse af fagli-

ge metoder, kernestof og supplerende stof.”… 

Omformuleres til: 

…” Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved inddragelse af un-

dervisningens eksperimentelle arbejde, faglige metoder, kernestof og supplerende stof”… 

 Vedrørende HF-e Biologi C  

Vi ser det problematisk, at Biologi C kernestof ikke er af samme omfang som på STX Biologi C. Der opstår 

nemlig en tydelig og urimelig forskel for elever, som vil løfte deres Biologi C taget på HF-e til biologi B efter 

STX læreplan. Elever med HF-e Biologi C står på grund af det minimerede kernestof set i forhold til STX bio-

logi C, i en svære situation end elever fra STX for at kunne lykkedes med at løfte biologi C til biologi B. 

- Vi forslår derfor, at der anvendes samme kernestof på HF-e Biologi C som på STX Biologi C 

 

Billedkunst og design 

Høringssvar fra Gymnasiets Lærere i Billedkunst og Design 

Gymnasiets Lærere i Billedkunst & Design noterer med tilfredshed, at processen med at udarbejde 

Læreplaner overordnet set har fungeret tilfredsstillende. Vi har i den faglige forening haft et godt 

og konstruktivt samarbejde med fagkonsulenten og de af denne indkaldte personer. FIP-møderne i 

december 2016 og marts 2017 har ligeledes været gode oplevelser; her fornemmede vi lydhørhed. 

Den af ministeren særlige tværfaglige gruppe er principielt en god idé, men dennes sammensæt-

ning savnede i høj grad vidde og prægnans. 

 

Dansk 
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Dansklærerforeningen/g-sektionen for stx og hf har følgende kommentarer 

Vi vil i vores høringssvar koncentrere os om følgende punkter, som omhandler danskfaget i flerfagligt sam-

arbejde og læreplanen for faget . 

 

1. Skriftlighed overordnet (mest stx) 

2. Problemformulering i SRP 

3. Anvendt videnskabsteori 

4. Læreplanen i dansk stx: formål 

5. Læreplanen i dansk stx: DHOs mange pinde 

6. Læreplanen i dansk stx: Skriftlighedsforløb 

7. Læreplanen i dansk, hf og hfe 

8. Uhensigtsmæssige formuleringer: SRP og læreplanen for dansk i Hf 

 

1. Skriftlighed  

A. På tværs af fagene: Vi er tilfredse med at danskfaget har fået flere fordybelsestimer i stx end vi tid-

ligere har haft tildelt elevtid, men danskfaget har også fået en større opgave, nemlig at stå for to 

skriftlighedsforløb og for akademisk skrivning. Vi synes dermed ikke vi har fået mere overskud, og vi 

er i den forbindelse bekymrede over at bilag 4 i stx (og bilag 2 i hf) er skåret bort. Vi håber at ansva-

ret for udviklingen af elevernes skriftlighed fortsat er et fælles anliggende, og at tanken er at ele-

verne skal skrive i alle fag. Det bekymrer os at vi ikke kan finde formuleringer som dem i fx § 90-92 i 

den nuværende bekendtgørelse i stx vedr det overordnede overblik over den skriftlige progression 

og de kompetencer alle fag er ansvarlige for at træne. Forvirringen på skolerne omkring den nye 

timepulje til skriftlighed viser at det ikke er tydeligt om denne pulje reelt angår en fælles forpligtel-

se på skriftligheden.  I dansk vil vi gerne være tovholdere, men det har været en meget stor gevinst 

at det skriftlige arbejde er et fælles anliggende, at lærerne er blevet bevidst om at de ikke kunne 

“tørre” elevernes manglende skriftlige udvikling, formuleringsfejl m.v. af på dansklæreren. Dansk i 

stx har fået flere fordybelsestimer, og det er vi glade for, men hvis signalet ude på skolerne reelt 

bliver at så er opgaven med at løfte skriftligheden vores alene, så har vi fået et endnu større pro-

blem til gengæld.  

B. I dansk på hf er fordybelsestimerne kraftigt reduceret fra 105 til 85. Vi har svært ved at se det hen-

sigtsmæssige i en sådan reduktion, netop med hfernes skriftlige udfordringer i tankerne. 

 

I nuværende bekendtgørelse til stx (fra 2013) står følgende som vi savner i den nye  

Skriftligt arbejde 

§ 90. Skolens leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at 

evaluere elevernes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse og vedligehol-

delse af vidensbanker for opgaver og opgaveformuleringer samt udvikling og anvendelse af kollek-

tive (herunder it-baserede) rettemetoder, der kan anvendes over for grupper af elever. 

Stk. 2. Skriftlige arbejder kan have form af tekster, rapporter, it-præsentationer, multimediepro-

duktioner mm. 

§ 91. Det skriftlige arbejde skal anvendes til at sikre kvaliteten af den enkelte elevs uddannelse i 

forhold til målene for såvel uddannelsen som helhed som for de enkelte fag. 

Stk. 2. Der skal være progression i kravene til elevernes skriftlige arbejde. 
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Stk. 3. Det skriftlige arbejde skal indgå i den løbende interne evaluering. 

§ 92. Skriftligt arbejde skal både inden for det enkelte fag og på tværs af fag bidrage til elever-

nes kompetenceudvikling ved at 

1) udvikle og dokumentere elevernes færdigheder og viden inden for fagområderne, 

2) øve eleverne i at formidle fagligt stof i sproglig korrekt skriftlig form, 

3) sikre mulighed for, at eleverne kan gennemføre en selvstændig bearbejdning af problemstil-

linger, 

4) øve eleverne i at udføre en systematisk skriftlig fremstilling, herunder få mulighed for at de-

monstrere overblik over et fagligt stof, 

5) bidrage til elevernes fordybelse i særlige problemstillinger og 

6) give grundlag for elevens og lærerens evaluering af elevens standpunkt. 

Stk. 2. Skolens leder prioriterer anvendelsen af skriftligt arbejde i såvel det enkelte fag som i fa-

genes samspil og sikrer koordinering og samarbejde mellem fagene om opnåelse af målene. 

 

 

2. Problemformulering i SRP og ikke opgaveformulering 

Desværre er der siden FIP-mødet om SRP i december sket forandringer som ikke er forbedringer i SRP-

læreplanen. Nu er den tidligere formulering om at eleverne skal “besvare en stillet opgave” vendt tilbage, 

den virkelige forbedring af SRP-beskrivelsen var ellers at SRP skulle skrives på baggrund af elevens problem-

formulering, selvfølgelig efter lærerens godkendelse og evt tilretning. At “besvare en stillet opgave” går 

modsat denne tankegang. Målet må være at skabe en egentlig selvstændig proces for eleven hvor vejled-

ningen er autentisk, og hvor eleven positioneres til at lave sin egen undersøgelse og ikke lærernes. Man bør 

ikke genetablere den virkelig uhensigtsmæssige skelnen mellem problemformulering og opgaveformule-

ring. Gennem vejledning kan vi sikre os meget bedre mod plagiat og give eleverne oplevelsen af at mestre 

eget selvstændige arbejde, og dermed vil SRPen pege frem mod de videre studier. Alt for mange elever af-

venter i dag passivt lærernes udspil. Den nye læreplan rummer heldigvis at skolerne skal organisere en 

egentlig vejledningsproces (og træne den gennem alle tre år) med delafleveringer, feedback osv, men der-

for er det også kontraproduktivt at formuleringen “besvare en stillet opgave” er genbrugt for så vil eleverne 

sættes i en venteposition og dermed ikke komme i gang med processen.  

 

3. Det er vigtigt at det videnskabsteoretiske får fokus på konkret anvendelse af dokumentation, faglig ar-

gumentation og faglig metode og ikke bliver et teoretisk ridt.  

 

4. Læreplanen i dansk 

A. Det danske:  

Under formål stk 1.2  har ordet dansk, tilføjet siden vi så læreplanen på FIP, fået en sær placering, og vi fo-

reslår at det udgår. Der står nu  “Sikker udtryksfærdighed og kritisk-analytisk sans fremmer elevernes mu-

ligheder for som medborgere at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt 

orienteret dansk samfund.” 

Ud over at tilføjelsen virker sproglig kluntet, er den i bedste fald også overflødig (jvf også stk 1.1 hvor det 

nationale og globale er knyttet sammen på en meningsfuld måde i sætningen “Fagets kerne er dansk sprog 

og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede 

tekster i en national og global virkelighed.”).  
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B. Formidlingsbevidsthed 

I udkastet til læreplanen er under formålet st 1.2 fjernet en for os vigtig dimension i det skriftlige arbejde, 

nemlig arbejdet med eleverne formidlingsevne som også går igen i de faglige mål. Nu står: 

“Centralt står arbejdet med elevernes udtryksfærdighed med fokus på et sikkert sprogligt udtryk.”  

Vi foreslår at formidlingsbevidsthed sættes ind så formuleringen lyder 

Centralt står arbejdet med elevernes udtryksfærdighed med fokus på formidlingsbevidsthed et sikkert sprog-

ligt udtryk. 

 

5 Læreplanen i dansk, stx: Vi mener der er alt for høj detaljering i beskrivelsen af DHO - og oplistet for man-

ge krav og givet for lidt plads til at handle i den konkrete kontekst i den enkelte klasse ude på skolerne. 

Hvor vi er tilfredse med at læreplanen i øvrigt har fået færre pinde, er der her i forbindelse med DHO skruet 

op for detaljeringen. Vi foreslår at man i læreplanen holder sig til nogle få overordnede principper for fage-

nes samspil, principper der ligger i forlængelse af læreplanens faglige mål, og lader den øvrige detaljering 

vente til vejledningen. 

 

6. Af læreplanen til dansk i stx fremgår det at der skal organiseres: To skriftlighedsforløb og 3 forløb med 

fokus på udtryksfærdighed. Det kunne være godt at præcisere sammenhæng, så det undgås at virke som 5 

forløb. 

 

7. Læreplanen i dansk for hf:  

A. I pkt. 1.2 står der "Centralt står arbejdet med elevernes udtryksfærdighed med fokus på et sikkert sprog-

ligt udtryk og formidlingsbevidsthed i praksisnære sammenhænge".  Begrebet 'praksisnære sammenhænge' 

må være knyttet til det 2årige hfs særlige profil, men hvad det rummer virker ikke indlysende. 

 

B. Er der særlige forhold for hfe?  I pkt. 2.2 står der: "Mindst ét værk vælges med udgangspunkt i elevens 

projekt- og praktikperiode". Hvad med hfe? Skal de også i praktik? Hvad nu, hvis man kun følger danskfaget 

på hfe? 

 

C. Bilag vedr SSO for hf: Vi er i tvivl om hvordan det i forhold til danskfaget skal forstås "... at undersøge en 

konkret og virkelighedsnær faglig problemstilling" i pkt. 1.1?  Vi ser et problem i at det kan blive søgt at 

inddrage det litterære perspektiv i faget dansk i en sådan ramme for SSO. Det litterære perspektiv og un-

dersøgelsen af litterære værker kan have store potentialer i forhold til den virkelighed de færdige hfere vil 

møde i deres profession, men en fordybelse i et litterært perspektiv kan ikke nødvendigvis oversættes til en 

virkelighedsnær faglig problemstilling. Problemet er at det kan reducere litteraturen til case. 

 

D. Der eksisterer også en læreplan for dansk C - hvordan passer den ind? Den behandles slet ikke i lovmate-

rialet. 

 

8. Uhensigtsmæssige formuleringer A: 

I SRP-læreplanen virker det som en fejl at sætningen nedenfor markeret med rødt gentages tæt på hinan-

den. Citat:  

“Stk 3. Tilrettelæggelse af flerfaglige forløb frem mod studieretningsprojektet Fagligt samspil og træning af 

elevernes skriftlige kompetencer prioriteres ved at styrke studieretningsprojektet (SRP). Der skal løbende i 

gymnasietiden indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne til arbejdet med studieretningsprojektet 
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(SRP). Som en del af disse forløb skal der indgå arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode i et om-

fang på minimum 20 timer, og der skal spørges ind til det i den mundtlige eksamen i studieretningsprojektet 

(SRP)Der skal løbende i gymnasietiden indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne til arbejdet med 

studieretningsprojektet, herunder udarbejdelse af en problemformulering som kan danne grundlag for en 

opgaveformulering, samt besvarelse af en opgaveformulering. “ 

 

Uhensigtsmæssige formuleringer B:  

Hf læreplanen til dansk stk 2.2: Skal “deres” ikke ændres i denne sætning, ændres til “teksternes”?  

e. Fokus er på historisk, æstetisk og tematisk læsning, herunder med vægt på deres betydning og funktion i 

samtiden og i eftertiden 

 

Dansklærerforeningen, E-sektionen for de erhvervsgymnasiale uddannelser (Dansk A i hhx, htx) har føl-

gende kommentarer 

 

StudieOmrådeProjektet: ærgerligt at den stadig er bundet til studieretningsfagene. Det snævrer elevernes 

fag- og emnevalg noget ind. 

Eksamenstekster, mundtlig eksamen: Ang. lempelse i omfang/sidetal på prøvemateriale til mundtlig eksa-
men: Lempelsen er uhensigtsmæssig, da den giver begrænsninger i forhold til velfungerende eksamenstek-
ster og varierede prøvematerialer. Normalsidebegrebet trænger til en nærmere definition i forhold til le-
vende billeder, faste billeder, lyd-tekster mm. 5 normalsider til eksamen er ikke meget – kunne man skelne 
i forhold til varierende sværhedsgrad? Det står endvidere i kontrast til 12 minutters digital tekst, der er en 
relativ lang tekst. 
 
Grundforløbet: Forventes der standardisering af fagligt indhold i dansk i grundforløbet (fælles fokusområde 
i grundforløbet), når klasserne først dannes endeligt efter grundforløbet? I så fald: Hvem beslutter hvad, tid 
til koordinering? Hvilke fokusområder og hvilke materialer? Hvordan sikre national standard? 
 
Skriftlig eksamen: Der er skåret 1 time fra til skriftlig eksamen i forhold til tidligere (fra 6 til 5). Det tages der 
forhåbentlig hensyn til ved udarbejdelse af central eksamensopgave (materiale, opgavekrav mm.) og i vur-
deringskriterierne til central censur. 
 
DHO (Dansk-historie-opgaven): Timerne hertil tages fra fagene og tildeles ikke som særskilt pulje (til ekstra 
tilførte timer til skriftlig dansk øremærkes i praksis til DHO). Det er forskelsbehandling i forhold til stx, der 
tilføres ekstra timer. 
 
 

Bestyrelsen for Retoriklærerforeningen har følgende kommentarer til udkast til læreplaner i Dansk A på 

htx, hhx, stx og hf: 

Retoriklærerforeningens bestyrelse har med glæde læst læreplanerne for Dansk A på htx, hhx, stx og hf, for 

retorik fylder en stadig større del af danskfaget. Dette er godt for vores elever, der også igennem danskfa-

get bliver klædt på til at være retoriske medborgere, som kan handle og deltage i demokratiet. Retoriske 

medborgere bliver de fx igennem reception, analyse og produktion af forskellige tekster og genrer. Et felt 

som danskfaget på alle de gymnasiale uddannelser har til fælles med retorikfaget på c-niveau.  
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Dog har vi i Retoriklærerforeningen gentagne gange oplevet forvirring og misforståelse om retorikfa-

gets metoder og teorier – både hos dansklærere og i lærebøger i dansk, men også i læreplaner og vejled-

ninger.  

Nedenfor ses to eksempler på misvisende og forkert brug af retorikfagets metoder og teorier i udkastene til 

læreplanerne: 

1) I Dansk A htx og hhx står der under Faglige mål:  

“demonstrere indsigt i retoriske og stilistiske virkemidler i såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge”. 

Her er der sammenfald mellem retoriske og stilistiske virkemidler. Der er altså tale om en tautologi og en 

uklar måde at bruge ordet retorik på. Retorik er et kommunikationsfag, selvom man kan bruge ordet i 

hverdagssproget: “Det er jo ren retorik”. Retorik har en meget klar systematik og præcis brug af mange fag-

lige termer. Det er således forkert – men udbredt – at appelformer er et retorisk virkemiddel. Appelformer 

er måder at overbevise på. Og der findes som bekendt tre appelformer: logos, patos og etos. At bruge me-

gen gestik under sin fremførsel er et virkemiddel, som fx kan appellere til logos, patos og/eller etos. Punkt-

form kan være et virkemiddel for at gøre teksten mere læservenlig, som igen kan være en logosappel. En 

sammenligning kan være en måde at appellere på til fx logos eller patos. Ja eller etos. I øvrigt er det ikke 

sådan at adskille de tre appelformer. Der er tale om en treenighed. Men ofte står en appelform mere frem 

end de andre.  

Denne fejl bør rettet til i læreplaner og vejledninger.  

Retorik er altså overordnet stilistik, argumentation, kommunikationssituation, appelformer, genre etc., og 

alle disse elementer kan indgå som en del af en retorisk analyse og vurdering. Dette leder videre til det an-

det eksempel, som er en misvisende opdeling: 

2) I Dansk A stx og hf står der under Kernestof, Sproglige perspektiver: 

- ”sproglig analyse og fortolkning 
- retorisk analyse 
- argumentationsanalyse 
- kommunikationsanalyse”.      

Som det første skal det her slås fast, at retorikfagets metode hviler på analyse og vurdering af tekster i en 

given kommunikationssituation. Retorik er som bekendt et normativt fag. Det giver altså ingen mening at 

tale om en retorisk analyse, hvis man alene kigger på stilistik, argumentation, appelformer, genre etc., uden 

også at vurdere ytringens hensigtsmæssighed i forhold til ytringens kommunikationssituation. Viden om og 

beskrivelse af kommunikationssituationen er afgørende for vurderingen af ytringens hensigtsmæssighed. I 

retoriks udkast til læreplan står der retorisk kritik, som indebærer tekstanalyse, analyse af den retoriske si-

tuation, fortolkning og vurdering. Dog behøver man i danskfaget ikke at gå så langt, men vurderingsdelen er 

essentiel og mangler.  

Dette bør gøres klart i læreplaner og vejledninger.  

For det andet bør det præciseres, at beskrivelse og analyse af en ytrings kommunikationssituation hører 

med i en retorisk analyse og vurdering. Som det står i udkastet kan det læses som om, at retorisk analyse 

(og vurdering) og kommunikationsanalyse er to forskellige ting. Det er det ikke.  
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For det tredje bør det præciseres, at argumentationsanalyse i danskfaget er en del af den retoriske analyse 

og vurdering, for man kan ikke vurdere argumentationens kvalitet, redelighed og hensigtsmæssighed uden 

at gøre det ud fra kommunikationssituationen. 

Vi vil opfordre til, at man i læreplansgrupperne for dansk A htx, hhx, stx og hf for det første læser udkastet 

til læreplanen i retorik, og for det andet søger hjælp til at få indskrevet retorik i læreplaner og vejledninger 

for dansk A htx, hhx, stx og hf af retorikere, så forvirringen og misforståelserne om retorikkens metode og 

teorier elimineres. I øvrigt sidder der i læreplansgruppen for retorik to retoriklærere, der også underviser i 

dansk (Helle Borup: hb@kvuc.dk og Sofia Amanda Mortensen: somo@niels.brock.dk). Dem kunne man 

nemt få hjælp af. 

Dramatik 

Dramatiklærerforeningen har følgende kommentar 

Der foregår en diskussion i den faglige forening af den digitale præsentation, som er en ny del af 

eksamen i dramatik. Foreningen vil afvente den præciseringen af formen og dialog om dens mulig-

heder, der indgår på FIP, før vi tager stilling til den digitale præsentation. 
 

Engelsk 

Engelsklærerforeningen 

Engelsklærerforeningen vil gerne gøre opmærksom på at afskaffelsen af 24 timers eksamen i engelsk på HF 

B vil få utilsigtede virkninger. Eksamensformen har fungeret rigtig godt, og har sikret at kursisterne har haft 

gode eksamenserfaringer. Flere kursister melder sig til prøverne og får dermed en eksamen netop fordi de 

med 24 timers eksamen oplever en større sikkerhed i eksamenssituationen.  

HF- kurserne har ikke erfaring for at 24-timers forberedelse har social slagside. Kursisterne præsterer på 

omtrent samme niveau til eksamen som i hverdagens undervisning. Tværtimod er det eksaminer med kort  

forberedelsestid, der har social slagside, idet kursisterne ofte kommer fra hjem uden bogreoler, hvorfor de 

er uvante og langsomme læsere. Den korte forberedelsestid favoriserer hurtige læsere, og mange kursister 

hører ikke til i den kategori. Kort forberedelsestid spænder simpelthen ben for uddannelsesfremmede kur-

sister.  

 

Det positive ved den lange forberedelsestid er, at kursisterne kan være selvstændige, kan anvende ar-

bejdsmetoder og søge viden på en måde, der klart er studieforberedende, og som minder om arbejdsfor-

mer, de senere skal bruge i videreuddannelse. 

Erhvervsskolernes Engelsklærerforenings høringskommentar 

Læreplanen for Engelsk 

Meget langt hen ad vejen er læreplanen blevet gjort mere simpel og sproget koordineret bedre med bekendtgørelsen.  

Desværre er der også elementer der ’lugter’ lidt af buzzwords: innovation, kundskab og karrierekompetencer/-

perspektiver f.eks., og ofte virker det lidt uklart, hvad der menes med disse buzzwords, idet det forekommer, at de ik-

ke anvendes i deres grundbetydning. En præcisering af, hvordan disse ord skal indtænkes i den konkrete faglige sam-

menhæng ønskes. 

Om kernestoffet står der, at det er ’’det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca’’. I den sammenhæng kan 

det tolkes som at man evt. har mulighed for/er forpligtet til at kigge udenfor ’’engelsksprogede regioner’’ og også tage 

mailto:hb@kvuc.dk
mailto:somo@niels.brock.dk
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f.eks Holland og Danmark med, med mindre man udelukkende kigger på engelsk som lingua franca imellem lande in-

denfor "engelsksprogede regioner" som f.eks Indien og Pakistan. Men samtidig står der at kernestoffet udgøres af au-

tentiske, ubearbejdede engelsksprogede tekster’’. Her har vi behov for en præcisering af, hvad der forstås ved ”auten-

tiske engelsksprogede tekster”, ”globalt lingua franca” og ”engelsksprogede regioner” samt forholdet imellem disse 

begreber: Hvis eksempelvis en engelsksproget tekst skrevet i Holland regnes for brug af engelsk som "globalt lingua 

franca", vil den så også kunne regnes for “autentisk"? 

Pkt 2.4: Omfanget af det faglige stof er nu 600-800 sider. Flere har tilkendegivet, at det virker som relativt lidt i forhold 

til at vi nu skal nå mindst 9 emner, som bl.a. skal bestå af et genremæssig bredt udvalg af fiktive tekster, ligesom ele-

verne skal kunne forstå lange og komplekse tekster i forskellige genrer og stillejer. Teksterne skal samtidigt være i et 

autentisk engelsk. Disse krav vil gøre det vanskeligt at finde egnede tekster, som tilsammen kan holde sig inden for det 

forventede omfang. Samtidigt er det ikke helt tydeligt hvad der forstås som en side. Skal der læses normalsider igen? 

Er det en vurdering fra den enkelte lærer?  

Pkt. 3.2: Der skal undersøges problemstillinger og udvikles bl.a. innovative løsninger. Ordet innovation og dermed og-

så ”innovativ” indebærer, at der indgår helt nytænkende elementer, som ikke er set før, og hvor den pågældende ide 

samtidig omsættes til praksis. Er det virkelig det, der menes her? Eller menes der i virkeligheden noget andet? Dette 

skal klart defineres i vejledningen, så det bliver helt tydeligt hvad der menes, eller også bør ordet ”innovativ” fjernes 

fra læreplanen og erstattes af et mere retvisende ord. 

Pkt 3.4: Der er en noget uheldig formulering i dette punkt: ”Kernestoffet udgøres af autentiske, ubearbejdede engelsk-

sprogede tekster, der med få undtagelser skal tage udgangspunkt i eller kunne sættes i forbindelse med fagets kultu-

rområder.  Hvad menes der med undtagelser? På en enkelt skole blev dette tolket på ikke mindre end 3 forskellige 

måder? Det er meget uheldigt at have en sådan formulering da den let kommer til at virke som et smuthul hvor en-

gelsk kan reduceres endnu mere til et redskabsfag (i den ene fortolkning), ligesom det kan give anledning til uoverens-

stemmelser i forbindelse med mundtlig eksamen, hvor vi bør tilstræbe så ensartet som muligt et niveau i prøvemate-

rialet  på tværs af landet.  

Et andet alvorligt problem i samme afsnit: Hvordan skal man forstå kulturområder her. Menes der USA og UK? Eller al-

le kulturerne i vores sprogområde? Eller menes der kultur i mere teoretisk forstand: altså at der gerne skal være en 

kulturel vinkel på det stof, vi arbejder med? Undren over denne formulering er også på skiftet fra brug af sprogområde 

til kulturområde: betyder det, at vi skal have et mere kulturelt fokus i vores udvælgelse af tekster? Ordet ”kulturom-

råde” defineres i Den Danske Ordbog som: ”Geografisk område der er kendetegnet ved en bestemt levevis og forestil-

lingsverden” – man kan dog næppe påstå, at det engelsksprogede område er kendetegnet ved en bestemt levevis eller 

forestillingsverden, så hvad menes der helt præcist? 

Pkt 4.2: Afskaffelse af 24-timers prøven er meget skuffende. Denne prøveform giver mulighed for noget ekstra fordy-

belse i analysen af eksamensteksten, som en-timesprøven ikke giver mulighed for, bl.a. fordi omfanget af prøvemate-

rialet tilsvarende øges i forhold til en-timesprøven. Det giver mulighed for, at eleverne kan arbejde med længere, au-

tentiske tekster i eksamenssammenhæng, hvilket også betyder, at eksamenssituationen i højere grad kommer til at af-

spejle arbejdet i den daglige undervisning. Prøveformen tilgodeser både de dygtige elever, som har brug for at kunne 

vise deres høje faglige kompetenceniveau, såvel som de elever, der kan have problemer med at kunne nå at fordybe 

sig ordentligt i teksten ved 60-minutters prøven. Det er synd at fratage disse elever muligheden for denne eksamen. Vi 

så gerne at valget af prøveform var op til den enkelte lærer ud fra en vurdering af elevgruppen. Det er foreningens 

overbevisning, at prøven i så høj grad som muligt skal afspejle elevens arbejde i forbindelse med den undervisning, 

eleven har modtaget. 

Generelt:  

Det bør tydeliggøres hvordan man håndterer brug af oversættelsesværktøjer, både skriftlige såvel som mundtlige. Der 

står ganske vist lidt ifm. skriveprocessen om ’’forskellige hensigtsmæssige skrivestrategier’’, og under Faglige Mål at ’’ 
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anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler’’. Herunder også f.eks. Grammarly-app’en, men flere online-

værktøjer befinder sig i en gråzone, samtidig med at det er vanskeligt at afgøre, om eleven har benyttet disse på en 

ulovlig måde. 

Der er i det hele taget mange steder hvor vejledningen skal tydeliggøre læreplanen således at der ikke kan opstå mis-

forståelser. F.eks. omkring sprogfærdighed: Der henvises i afsnittet både til: 

forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og 

faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer  og samtidig også: 

læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer inden for almene 

og faglige områder fra engelsksprogede regioner, samt tekster på engelsk fra andre fag end engelsk 

Så er det et spørgsmål om, at når der står fra ’’forskellige regioner og i forskellige stillejer’’ at det er underforstået, at 

der er tale om de ’’ britiske, amerikanske og andre engelsksprogede regioner’’ som nævnes under ’Formål’, eller om 

der skal en bredere fortolkning til. 

Læreplanen for SOP: 

Foreningen beklager dybt, at elevens fagvalg i forbindelse med SOP stadig er begrænset til at skulle skrives i et studie-

retningsfag. Vi havde gerne set, at der blev åbnet for, at elever kunne kombinere fag mere frit, således at en elev f.eks. 

ville kunne skrive sin SOP i engelsk plus historie eller i engelsk og et andet sprogfag. Dette vil kun være muligt for ele-

ver på den ene sproglige studieretning, HHX giver mulighed for, og som alt andet lige kun vil blive oprettet i et be-

grænset omfang, idet især små/mindre skoler erfaringsmæssig kun har begrænset søgning til denne studieretning. Det 

ville være en god mulighed for at styrke sprogfagene på HHX, hvis denne begrænsning i fagvalget til SOP blev fjernet, 

idet sprog dermed i højere grad ville få mulighed for at indgå i SOP, ligesom det i højere grad ville afspejle det forløb, 

eleven gennemgår i studieområdet.  

Eleven udarbejder under vejledning en problemformulering – på baggrund af denne udarbejder elevens vejledere en 

endelig opgaveformulering. Hvad forstås ved elevens ”problemformulering” og hvordan adskiller dette sig fra ”opga-

veformulering”? Hvor tæt skal opgaveformuleringen være på elevens problemformulering, og i hvor høj grad skal op-

gaveformuleringen være ”ukendt” for eleven? 

Opgaveformuleringen udleveres til eleven ved skriveperiodens begyndelse og besvares i den skriftlige rapport, som og-

så er grundlaget for en mundtlig eksamination, jf. punkt 4.2.3. Sammen med opgaveformuleringen kan der vedlægges 

et mindre bilagsmateriale, som ikke er blevet drøftet med eleven under den tidligere vejledning, og som skal indgå i 

elevens besvarelse af opgaveformuleringen. 

Hvordan definerer man et "mindre" bilagsmateriale? Flere ynder gerne at lægge 1-2 gode artikler ved en SRP-

formulering, og de er ikke nødvendigvis korte. Vi finder det absolut formålstjenligt, at eleven får udleveret et bilags-

materiale, som skal inddrages, idet det sikrer et fagligt fokus i opgaven, ligesom det sikrer, at eleven ikke kan udarbej-

de hele eller dele af opgaven på forhold. Det bør derfor sikres, at "et mindre bilagsmateriale" ikke er begrænset til 

f.eks. en graf eller en halv sides tekstmateriale, idet formålet med bilagsmaterialet bør være at sikre f.eks. et sprogligt 

fokus i opgaven, at støtte og samtidig også gerne udfordre eleven i forhold til dennes egen problemformulering. Vi ef-

terspørger altså en præcisering af ”et mindre bilagsmateriale”.   

Vedr. bedømmelse: Der er behov for en præcisering af vægtningen mellem den skriftlige rapport og den mundtlige 

prøve. Den mundtlige prøve har en varighed af 30 minutter inkl. votering mv., og heraf skal eleven have ca. 10 minut-

ter til at præsentere sin opgave. Der vil dermed være begrænset mulighed for at undersøge elevens faglige kompeten-

cer i dybden til den mundtlige prøve, som forventeligt mere vil få karakter af en metode-gennemgang, hvilket er gan-

ske formålstjenligt, men ikke nødvendigvis afdækker elevens faglige kompetencer og ej heller i hvor høj grad faktisk 

selv har udarbejdet den skriftlige opgave. Der er derfor et behov for, at den skriftlige rapport tildeles en passende 
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vægt i den endelige bedømmelse. En præcisering heraf er ønskelig. 

 

Læreplanen for Almen Sprogforståelse 

Pkt. 2.1 og 2.2:I forhold til fagets omfang på 45 timer samt dets placering i uddannelsesforløbet, virker fagets mål me-

get omfattende. Eleverne skal opnå kompetencer på mange forskellige områder i løbet af meget kort tid og i flere for-

skellige sprogfag på samme tid. Læreplanen opererer med kompetencer på både videns-, forståelses- og anvendelses-

niveau i både nationale og internationale sammenhænge, der skal arbejdes med private, faglige og professionelle 

sammenhænge, ligesom eleverne skal tilegne sig sproghistorisk viden, kunne anvende bl.a. elementær kommunikati-

onsteori og demonstrere genre- og mediebevidst formidling. Det er temmelig mange forskellige emner og tilgange at 

nå på 60 lektioner. Især når der også skal arbejdes med en indledende screening, løbende evaluering med feedback 

vedr. forbedringsmuligheder for hver enkelt elev samt løbende test af elevens udbytte undervejs. Et mere afgrænset 

formål og en mere fokuseret tilgang, hvor eleven faktisk havde tid til at bearbejde de forskellige emner, havde været 

at foretrække, så eleverne fik mulighed for at fordybe sig f.eks. i grammatik og semantik – eller  genre- og mediebe-

vidsthed, gerne begrænset til faglige sammenhænge, og dermed få en god base for den videre indlæring i de forskelli-

ge sprogfag.  

Læreplanen angiver ganske vist, at arbejdet i almen sprogforståelse skal videreføres i sprogfagene i resten af uddan-

nelsestiden, hvilket bestemt må anses for formålstjenligt – imidlertid ligger en stor det af de faglige mål, som er skre-

vet ind i almen sprogforståelse jo også i sprogfagene allerede, hvorfor der nok er sammenhæng mellem disse fags læ-

replaner, men samtidigt bliver det vanskeligt at adskille fagenes faglige mål og dermed skabe en klar progression gen-

nem uddannelsen, som vil stå klart for eleverne. Med andre ord ser vi en fare for, at man ved at ville for meget for tid-

ligt og på for kort tid kan komme til at forplumre overblikket og skabe en situation, hvor læringen bliver fragmenteret, 

sporadisk og overfladisk, så eleven faktisk ikke får de ønskede basiskompetencer i forløbet, hvilket så vil skulle indhen-

tes i de enkelte sprogfag på et senere tidspunkt, og som samtidig meget vel kan komme til at virke demotiverende på 

eleven, som ikke inspireres til at søge en sproglig studieretning, men i stedet kan blive overvældet at den uoverskueli-

ge række af emner han eller hun skal forholde sig til, når der skal arbejdes med sprog. Det anser vi for meget uheldigt 

og i direkte modstrid med intentionen om at styrke sprogfagene. 

Pkt. 4.2 Evaluering: Faget afsluttes med en intern mundtlig prøve, hvilket vi som udgangspunkt finder ganske udmær-

ket. Vi ser dog et meget stort problem i det forhold, at den enkelte skole får meget vide rammer for fortolkningen af 

fagets mål og bedømmelseskriterier, ligesom den enkelte skole selv tilrettelægger sit forløb, når denne interne prøve 

jf. lov om de gymnasiale uddannelser §21 samtidig skal overføres til elevens endelig eksamensbevis og tælle med i 

elevens adgangsgivende gennemsnit. Vi frygter, at dette vil åbne for et massivt pres på underviserne på de enkelte 

skoler for, at eleverne skal opnå et meget højt karakterniveau til denne prøve af hensyn til skolens kvalitetsvurdering, 

herunder løfteevnen. Her er behov for, at resultatet af denne interne prøve enten tages ud af det adgangsgivende 

gennemsnit, eller at prøven gennemføres med ekstern censur for at sikre et minimum af ensartethed i bedømmelser-

ne. 

 

Generelle bemærkninger vedr. bekendtgørelsen og læreplanerne 

Et grundforløb, hvor den enkelte elev skal introduceres for de mange muligheder, der ligger i den valgte uddannelse, 

er i sin ide udmærket. Den foreslåede struktur betyder dog, at den enkelte elev i de første sårbare tre måneder af sin 

nye uddannelse ikke får mulighed for at finde tryghed i en klassegruppe, hvor det sociale sammenhold med klasse-

kammeraterne erfaringsmæssigt kan bidrage til at mindske frafald. Samtidig vil den nye struktur på grundforløbet give 

logistiske udfordringer på skolerne, hvor man først på et meget sent tidspunkt vil kunne se, hvilke undervisningskom-

petencer, man vil få brug for i det pågældende skoleår. Det må forventes at give planlægningsmæssige problemer på 

den enkelte skole, og det vil meget nemt kunne føre til en overordentlig uens belastning af de enkelte undervisere hen 

over skoleåret, ligesom det vil skabe usikkerhed blandt undervisere i forhold til deres ansættelse, hvilket kan føre til 
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en uhensigtsmæssig konkurrence blandt kolleger om at ”vinde hævd” på at undervise på populære studieretninger, 

hvor jobsikkerheden dermed vil være højere. 

Vi ser også en generel udfordring i at få planlagt de forskellige forløb gennem de tre år på en sådan måde, at den en-

kelte underviser sikres en rimelig og jævnt fordelt belastning hen over et skoleår. De forskellige forløb i studieområ-

det, undervisningen i almen sprogforståelse og vejledning SOP er ganske vist fordelt over de tre år for eleven, men 

undervisere beskæftiger sig jo typisk med hold på flere forskellige årgange, og der er dermed stor fare for, visse un-

dervisere vil komme til at opleve overordentlig store belastninger i kortere eller længere perioder – især hvis eksa-

mensarbejde og censur f.eks. i forbindelse med SOP i vinterterminen også tænkes med. Hvis den pågældende undervi-

ser også underviser på EUX, kan belastningen blive meget voldsom i forbindelse med den censur, som skal afvikles bå-

de mundtligt og skriftligt især i vinterterminen. Vi ser derfor et stort behov for retningslinjer og struktur hen over ud-

dannelsen, som sikrer rimelige arbejdsvilkår for den enkelte underviser, og dermed også rimelige eksamensvilkår og 

undervisningskvalitet for den enkelte elev. 

 

Erhvervsjura 

Høringskommentarer fra Erhvervsretslærerforeningen 

 

Et essentielt ændringsforslag: 

 I læreplanen til C-niveau er læreplansgruppens passus om et valgfrit forløb fjernet fra afsnit 2.2. om kerne-

stof: 

 Læreplansgruppens formulering:  "Herudover skal der arbejdes et valgfrit fokusområde inden for fagets 

formål, jf. afsnit 1.2. Det valgfrie fokusområde kan være med til at tone erhvervsjura C i studieretningen el-

ler indgå i et fagligt samspil med et eller flere andre fag. Det valgte fokusområde skal fremgå af undervis-

ningsbeskrivelsen.”  

 Det er Erhvervsretslærerforeningens opfattelse, at det valgfrie fokusområde skal indsættes igen aht. mu-

ligheden for at tone faget i studieretningerne og fremme mulighederne for fagligt samspil på hhx-

uddannelsens 2. år.  

 I forsøgslæreplanerne forud for reformen var valgfrihed netop med for at kunne foretage studieretnings-

toning. 

 I forbindelse med at faget er opgraderet med et B-niveau, blev flere emner overført fra C til det nye B-

niveau. Forudsætningen for valget af emner, der blev overført, var netop, at visse af disse fortsat kunne 

indgå i C-niveauet for at understøtte studieretningernes DNA og de faglige samspil. 

 Alternativt forslås følgende indsat i afsnit om kernestof: 

"- et eller flere af de emner, der alene findes i fagets B-niveau, således at erhvervsjura C understøtter ele-

vernes studieretninger og/eller kan indgå i et fagligt samspil med et eller flere andre fag." 

 Som en 3. mulighed kan følgende tilføjes i afsnit 2.3 om supplerende stof: "- et eller flere af de emner, der 

alene findes i fagets B-niveau, således at erhvervsjura C understøtter elevernes studieretninger og/eller kan 

indgå i et fagligt samspil med et eller flere andre fag." 
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En praktisk bemærkning:  

Ud over dette vigtige punkt ønsker Erhvervsretslærerforeningen, at det tilføjes til punkt 4.2, at tekstmateri-

ale med evt. bilag skal sendes til censor: "Før prøven sender skolen prøvematerialet til censor" 

 

En fejlskrift: 

I afsnit 2.1. om kernestof skrives i 12. pind: "kreditret med fokus på fysiske personers hæftelse og kreditsik-

ring i forbrugerkøb samt de generelle principper i individualforfølgning." Ordet "forbrugerkøb" skal erstat-

tes af "forbrugerforhold". 

 

Sproglige præciseringer:  

I afsnit 4.2 om prøveformen: I første linje står " ukendt tekstmateriale med et antal bilag" - der bør tilføjes 

"evt.", så der står "ukendt tekstmateriale evt. med et antal bilag". 

I afsnit 3.2. om arbejdsformer står: "Der arbejdes med skriftlighed med henblik på at opøve forståelse, ud-

dybning, argumentationsteknik til formidling af faglige sammenhænge og som støtte for mundtlige oplæg" 

Dette bør omformuleres til følgende: "Til formidling af faglige sammenhænge og som støtte for mundtlige 

oplæg arbejdes med skriftlighed med henblik på at opøve forståelse, give mulighed for fordybelse samt ud-

vikle argumentationsteknik." 

Erhvervsretslærerforeningen opfordrer afslutningsvis til, at læreplanerne gennemlæses og rettes af lære-

plansgruppen fsv. enkelte grammatiske fejl, stavefejl og få uhensigtsmæssige formuleringer. 

 

Fransk 

Fransklærerforeningens kommentar 

I Fransklærerforeningen er vi glade for store dele af den nye læreplan. 

Ang nye tiltag i kernestoffet, så er der primært sket en præcisering af forskel mellem niveauerne. 

Ang tilrettelæggelsen er der sket en præcisering af kravet om at inddrage forskellig materiale - det er godt. 

Det er fint med en tilbagevenden til en kort forberedelse til den mundtlige eksamen, dog ville vi gerne have 

haft længere forberedelse til 3g FrF, hvor eleverne har nået et niveua, som sætter dem i stand til at gå i 

dybden med en analyse af teksten.  

Der kommer nu ny skr. eksamensform også på FrF A- det er fint. 

Vi er dog bekymrede for, hvad den nye mulighed for at tage alle hjælpemidler med i forberedelse og til skr 

eksamen vil gør ved elevernes sprogtilegnelse i den daglige underivsning. Nok særligt på FrB B, hvor de ikke 

skal op skriftligt 

Det kan være en sovepude i forhold til at få eleverne til at arbejde med sprogtilegnelsen. Selvom vi godt er 

klar over, at de hjælpemidler er der og at eleverne bruger dem. 
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2) Man kan tvivle på, om den nuværende reform styrker sprogfagene - er det sandsynligt, at studieretnin-

gerne med sprog oprettes på de enkelte skoler? Kommer eleverne til at vælge dem, når argumentet fra mi-

nisteriet har været - "så slipper de for mat B" 

I den sammenhæng er det vigtigt, at eleverne kommer i gang med sprogene fra starten af grundforløbet. 

 

3) Der er åbnet op for muligheder for at samlæse forskellige hold – det er i der i sig selv ikke noget problem 

i, men der er ikke lagt op til, at der gives ekstra forberedelse til det. 

Det vil sige, at sproglæreren risikerer at stå med store hold med forskellige studieretninger, som skal tilgo-

deses. 

Særligt i en periode med besparelser er risikoen, at der ikke tages hensyn til denne problematik. 

 

Fysik 

Fysiklærerforeningens Styrelse vil gerne kommentere følgende punkter i udkast til bekendtgørelse og læ-

replaner:  

  
1. Læreplanerne i fysik, stx og htx, §4.2 prøveform.  

 
a. ”Den teoretiske delopgave skal omhandle et fortrinsvis teoretisk, fagligt emne 

og indeholde et ukendt bilag, der kan være grundlag for perspektivering af em-
net.” 

 
Det er uklart, hvornår eleverne skal have bilaget: når spørgsmålet trækkes eller under eksa-
minationen. 
 
Styrelsen foreslår: Det præciseres om bilaget skal udleveres når spørgsmålet trækkes eller under 
eksaminationen. 
 
 

b. Fysik A stx: ”Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 minutters 
forberedelsestid. Eksaminationen former sig som en af eksaminator ledet faglig 
samtale mellem eksaminand og eksaminator.” 

 

Det fremgår ikke om eksaminationen skal begynde med elevens præsentation af det trukne 
emne. Det skaber uklarhed om hele eksaminationen skal være en overhøring af eksaminan-
den. 

 
Styrelsen foreslår: Det præciseres at prøven begynder med eksaminandens præsentation af em-
net. Fx formuleret som i matematik C/B stx:  ”Prøven består af eksaminandens præsentation af 
sit svar på det udtrukne spørgsmål samt en uddybende samtale med udgangspunkt i det over-
ordnede emne.” 

 

2. Læreplanen i fysik B, stx, § 3.2 Arbejdsformer: 
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"Der skal tilrettelægges mindst ét forløb, hvor eleverne undersøger en problemstil-
ling og udvikler og vurderer løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes" 

 

Det er uklart, hvad der ligger i denne formulering, og hvorvidt der menes et innovativt forløb. 

 

Styrelsen foreslår: Det præciseres i vejledningen til læreplanen hvad der menes med ovenstå-
ende formulering. 
 

3.  Udkast Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Bilag 1, Fordelingen af 
undervisningstid og fordybelsestid i fag og forløb i de gymnasiale uddannelser, 
stk 3, stx. Undervisningstid i naturvidenskabeligt grundforløb: 
”15 timer samt 30 timer fra de fag, der indgår i naturvidenskabeligt grundforløb. ” 

 

Det fremgår ikke, at matematik skal levere timer til naturvidenskabeligt grundforløb eller 
hvor mange timer. Men ifølge læreplanen for nv indgår matematikfaglige aktiviteter i faget, 
§2.1: 

 
̶ demonstrere basal viden om naturvidenskabs identitet og metoder og anvendelse af matematik 
indenfor naturvidenskab.  

 

I aftaleteksten af 3. juni 2016, står der (side 16):  

”NV skal fremover bestå af 45 timer, der hentes fra de timer, der er afsat til naturvidenskabe-
lige fag og matematik” 

 

Styrelsen foreslår: Det præciseres i bekendtgørelsen, at matematik leverer timer til nv, samt at 
det specificeres hvor mange timer. 

 

 

4. Læreplanen i naturvidenskabeligt grundforløb, stx (htx) 

 

§1.1 Der lægges vægt på både den faglige bredde og det sammenhængende i naturvi-
denskaben. Udgangspunktet for naturvidenskabeligt grundforløb er aktuelle problem-
stillinger med et naturvidenskabeligt indhold, som bredt repræsenterer de naturvi-
denskabelige fag, og som giver mulighed for en undersøgende, eksperimentel og ople-
velsesorienteret tilgang til omverdenen. I naturvidenskabeligt grundforløb kan fagene 
biologi, bioteknologi, fysik, geovidenskab, informatik, kemi og naturgeografi indgå 

 

§3.1 Forløbene inddrager tilsammen fagligt indhold fra mindst tre naturvidenskabelige 
fag, jf. pkt. 1.1. 

 
Hvis man læser §3.1 kan de 3 naturvidenskabelige fag være fx bioteknologi, kemi og biologi 
(eller geovidenskab, fysik og naturgeografi). Det er jo ikke bredt når bioteknologi i forvejen er 
sammensat af dele af det faglige indhold fra kemi og biologi. 
 
Styrelsen foreslår: Det præciseres, at de 3 fag ikke kan være bioteknologi, biologi og kemi eller 
geovidenskab, fysik og naturgeografi. 
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5. Udkast Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Bilag 1, Fordelingen af 

undervisningstid og fordybelsestid i fag og forløb i de gymnasiale uddannelser, 
stk 3, stx. Fordybelsestid i fysik, stx A,B. 
 

Fordybelsestiden på fysik A er (igen!) sat ned, fra 125 timer til nu 95 timer. B-niveau er sat 
ned fra 40 til 35 timer. 
 
Fysik afgav også skriftlig elevtid ved reformen i 2005. Før 2005 var der cirka 170 timers elev-
tid på et fysik A hold og cirka 90 timer på et B-niveau. 
Det er stærkt uheldigt, at man på blot 10 år har halveret det skriftlige arbejde i fysik. Resulta-
tet af nedskæringerne i det skriftlige arbejde i matematik og fysik har allerede vist sig: 
https://karriere.jobfinder.dk/da/artikel/ingenioerskoler-studenterne-er-blevet-markant-
daarligere-1534 
med de foreslåede nedskæringer er der udsigt til at studenternes faglige niveau bliver endnu 
lavere. 
 
Styrelsen foreslår: Der tilføres yderligere elevtid til skriftlig fysik på B- og A-niveau, så antallet 
af fordybelsestimer mindst bliver det samme som det nuværende. 
 

Historie 

Historielærerforeningen for gymnasiet og hf har følgende  kommentarer 

Vi vil i vores høringssvar koncentrere os om seks forhold: 

1. Fordybelsestid til historie (stx) 

2. Prøveformen i historie A (stx) og historie B (hfe) 

3. Adgang til internettet i forberedelsestiden. 

4. Sikring af faglig fordybelse (stx) 

5. Fastholdelse af historiebrug som centralt element i fagets identitet 

6. Historie A som overbygningsvalgfag til historie B (hf) 

1. Fordybelsestid til historie (stx). 

Ifølge aftalen om ”Styrkede gymnasiale uddannelser” som regeringen og en række partier indgik 3. juni 
2016 tilføres historiefaget ”for at styrke den digitale dannelse bredt og den faglige fordybelse i historie” en 
skriftlig dimension (”Styrkede gymnasiale uddannelser” s. 24). Samme sted slås det fast, at ”Kravet til en 
skriftlig dimension i historie skal rummes inden for fagets undervisningstid”.  

Nu fremgår det af udkastet til bekendtgørelse for de gymnasiale uddannelser, at der heller ikke er afsat 
fordybelsestid til at løfte de opgaver faget er blevet pålagt. Vi er meget tilfredse med, at historie ikke læn-
gere skal være det eneste A-niveaufag uden en skriftlig dimension, men da faget fortsat tildeles væsentlig 
mindre undervisningstid (190 timer) end andre A-niveaufag, så er det svært at se, hvordan en skriftlig di-
mension uden fordybelsestid kan styrke den digitale dannelse bredt og den faglige fordybelse i historie. 

Selvom der fra centralt hold ikke er afsat fordybelsestid til historie i bekendtgørelsen, er der selvfølgelig i et 
vist omfang mulighed for at afsætte timer her til ude på skolerne, men det er særdeles utilfredsstilende, at 
kampen skal stå på den enkelte skole, og det vil stille eleverne meget forskelligt. Den fælles nationale stan-
dard undergraves hermed. 

https://karriere.jobfinder.dk/da/artikel/ingenioerskoler-studenterne-er-blevet-markant-daarligere-1534
https://karriere.jobfinder.dk/da/artikel/ingenioerskoler-studenterne-er-blevet-markant-daarligere-1534
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Vi mener af mange grunde det er vigtigt, at den skriftlige dimension i historiefaget får et reelt indhold, og 
derfor tildeles fordybelsestid: 

- Der er i bekendtgørelsen ikke engang afsat fordybelsestid til den obligatoriske dansk-historie-
opgave. Her er et punkt, hvor eleverne formentlig vil blive stillet meget forskelligt på skolerne. 

- Hidtil har lidt under halvdelen af eleverne valgt at skrive SRP med historie som det ene fag, og der 
er ingen grund til at tro, at der vil være færre, der vil gøre det i fremtiden. Hvis ikke de har haft mu-
lighed for at træne skriftlig fremstilling i faget, er det svært at opnå den tilstrækkelige grad af faglig 
fordybelse. 

- Ifølge den ny lov om de gymnasiale uddannelser skal elevernes digitale dannelse styrkes, og ”Ele-

verne skal bl.a. lære at søge information og udøve kildekritik, at lave selvstændige, digitale produk-

tioner og at reflektere over til- og fravalg af digitale redskaber i forskellige sammenhænge” (be-

mærkningerne til §29). Historiefaget kommer formentlig til at bære en væsentlig del af denne op-

gave. Opgaven bliver ikke mindre væsentlig i en tid, hvor eleverne i stigende grad bombarderes 

med ”fake news”, og hvor vi ifølge mange debattører bevæger os mod et postfaktuelt samfund. Et 

styrket historiefag vil være meget velegnet til at løfte denne opgave, men det bliver meget vanske-

ligt inden for vores særdeles begrænsede undervisningstid og uden fordybelsestid. 

Vi anbefaler derfor, at der fra centralt hold tilføres fordybelsestid til historie A (stx). 

 

2. Prøveformen i historie A (stx) og historie B (hfe). 

Ifølge høringsbrevet opfordres høringsparterne til særligt at overveje, hvilke fag det vil være hensigtsmæs-

sigt at fastholde 24-timers prøver i. Det fremgår af bemærkningerne til §52 i lov om de gymnasiale uddan-

nelser, at antallet af 24-timers prøver skal begrænses, men at ”24-timers prøver skal bevares, hvor de er 

fagligt velbegrundede”. Vi mener, at 24-timers prøven er særdeles fagligt velbegrundet i historiefaget, såvel 

i historie A (stx) og historie B (hfe). Det er også den prøveform, der blev anbefalet i de oprindelige lære-

plansudkast, og som fik massiv tilslutning på FiP-dialogmøderne i december. 

Eksamensformen bygger på, at eleverne selv skal formulere historiske problemstillinger og selvstændigt 

bearbejde forskelligartet historisk materiale. Således er den særdeles velegnet til at teste opfyldelsen af de 

faglige mål for faget, specielt de centrale faglige mål om, at eleverne skal kunne "formulere historiske pro-

blemstillinger og relatere disse til deres egen tid" og "bearbejde forskelligartet historisk materiale og for-

holde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien". Eksamensformen styrker således i høj grad 

den demokratiske dannelse (jf. lovens almindelige bemærkninger 2.1.1.2.). 

I de ny læreplansudkast foreslås en eksamensform, hvor eleverne/kursisterne med en forberedelsestid på 

90 minutter skal opstille og besvare 2-3 problemstillinger på grundlag af et materiale på 3-5 normalsider (HI 

A/stx) eller 3-4 sider (HI B/hfe). Da definitionen på en normalside er ændret fra de gamle til de ny lærepla-

ner svarer f.eks. 5 ”nye sider” til 8,9 ”gamle sider”.  

De nye materialesæt skal altså være lidt over halvt så store som de gamle. For mange, især læsesvage, ele-

ver vil en stor del af forberedelsestiden gå med at læse, og forsøge at forstå materialet. Muligheden for re-

elt at arbejde problemorienteret vil være særdeles begrænset, og afprøvningen af opfyldelsen af de faglige 

mål kun overfladisk. 
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24-timers prøven bliver ofte beskyldt for at øge de sociale forskelle, fordi eleverne fra akademiske hjem kan 

trække på et relevant netværk. De undersøgelser, der er lavet, tyder ikke på dette. Tværtimod kunne man 

frygte, at prøven med kort forberedelsestid, vil stille de svage elever ringere. 

Hvis historiefaget skal have en prøveform, der giver mulighed for at arbejde problemorienteret og ikke blot 

reproducerende, og dermed reelt afprøve opfyldelsen af de faglige mål, så skal 24-timers-prøven fasthol-

des. 

En anden indvending mod 24-timers prøven er, at eksamensgrundlaget er for snævert (kun ét forløb), og at 

det dermed ikke nødvendiggør eksamenslæsning ud over de 24 timer. Dette kunne imødegås ved at indføre 

et krav om, at eksaminator under eksaminationen skal bede om perspektivering til mindst ét andet forløb. 

Vi anbefaler derfor, at 24-timers prøven fastholdes i historie A (stx) og historie B (hfe) 

 

3. Adgang til internettet i forberedelsestiden. 

Hvis ikke 24-timers prøven fastholdes, bør der være mulighed for adgang til internettet i forberedelsesti-

den. Det gælder såvel historie A (stx), historie B (hfe) som den enkeltfaglige prøve i ks. 

Adgang til internet rummer selvfølgelig mulighed for snyd, men det må imødegås med passende foranstalt-

ninger. Hvis eksamen skal afspejle den daglige undervisning, og elevernes digitale kompetencer skal testes, 

så giver det ingen mening at afskære adgang til internettet i forberedelsestiden. 

Vi anbefaler derfor, at der ved prøver med forberedelsestid i historie gives mulighed for adgang til internet i 

forberedelsestiden. 

 

4. Sikring af faglig fordybelse. 

I læreplanen for historie B (hfe) indgår følgende formulering i beskrivelsen af de didaktiske principper: ”Un-
dervisningen skal tilrettelægges så forskellige aspekter af historisk og kulturel forandring belyses, herunder 
betydningen af politiske forhold, økonomiske forhold, teknologi, social differentiering, mentalitet og køn”. 
En tilsvarende formulering findes ikke i læreplanen for historie A (stx). Det virker som om de faglige krav til 
historie på B-niveau er større end historie på A-niveau. 

Et vigtigt mål for gymnasiereformerne er at styrke fagligheden. Inddragelse af historiefagets mange aspek-
ter bidrager i høj grad til dette, men det skal åbenbart kun komme B-niveauet til gode. 

I anbefalingerne fra den tværfaglige læreplansgruppe står, at ”afsnittene om didaktiske principper og ar-
bejdsformer i læreplanerne for dansk og historie bør udformes, så de ikke bliver for styrende”. Det er for-
mentlig baggrunden for fjernelse af førnævnte formulering i historie A-læreplanen. I betragtning af, at be-
skrivelsen af kernestoffet er ændret i de ny læreplaner, så detaljeringsgraden er væsentlig mindre, så er der 
ikke fare for, at de didaktiske principper bliver for styrende. Tværtimod sikrer formuleringen om historiefa-
gets aspekter den faglige dybde og bredde. 

Vi anbefaler derfor, at formuleringen om historiefagets forskellige aspekter genindsættes under didaktiske 
principper i læreplanen for historie A (stx). 

 

5. Fastholdelse af historiebrug som centralt element i fagets identitet 

I den tværfaglige læreplansgruppes anbefalinger står der om det oprindelige udkast til læreplan for historie 

A (stx): ”Der er for stor vægt på historiebrug. Det gælder således om at finde balancen mellem grundlæg-
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gende viden, kundskaber og historiebrug”. Vi er ikke enige i, at det oprindelige udkast manglede balance 

mellem disse størrelser. 
Fra Historielærerforeningens side vil vi gerne understrege, at fokus på viden og kundskaber ikke i sig selv 
befordrer elevernes evne til at forholde sig kritisk og problematiserende til brug af fortid,ligesom et sådant 
fokus heller ikke fremmer deres evne til at udvikle sig til demokratisk dannede borgere. 

Foreningens ønske om at opretholde det oprindelige fokus på historiebrug handler ikke om at nedtone hi-
storiefagets vidensdimension, som nogen ser ud til at tro. Tværtimod. Det handler netop om at fokusere 
på, at i faghistorie dannes viden gennem en særlig fortolkningsproces, og denne proces er ét eksempel på 
historiebrug. Historiebrug og viden står altså ikke i modsætning til hinanden!  

Fagets fokus på historiebrug skal træne eleverne i at kunne skelne mellem faghistorikeres historiebrug og 
andre former for historiebrug, ikke fordi det ene er bedre end det andet, men fordi gymnasiet er studiefor-
beredende og elever derfor skal rustes til kritisk og videnskabeligt korrekt at kunne konstruere underbygget 
viden, ligesom de skal trænes i at vurdere om det, der giver sig ud for at være underbygget viden om fortid, 
nu også reelt er det. 

Vi anbefaler derfor, at ordlyden vedrørende fagets identitet og formål føres tilbage til ordlyden, som den 
var, i det oprindelige læreplansudspil. 

  

6. Historie A som overbygningsvalgfag til historie B (hf) 

Historie A er et oplagt valgfag til den nye faglige overbygning på HF.  
Indholdet i en HF-A bekendtgørelse skal, jf. traditionen for valgfag, bestå af det indhold der adskiller STX-A 
bekendtgørelsen fra Hfe-Bekendtgørelsen/KS-bekendtgørelsen. 
Det giver samlet set to væsentlige faglige mål at arbejde med, samt 3-4 delelementer i kernestoffet, hvis 
der tages udgangspunkt i HFe Historie B-bekendtgørelsen. 
  
Et sådant omfang vil være passende for et halvårligt overbygnings-forløb med de tildelte 50 timer. (Bilag 1, 
udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, s. 20) 
Det vil være et godt supplement til de øvrige "typiske" overbygningsfag som eksempelvis Matematik A, En-
gelsk A eller Tysk B, som hver især har et større timemæssigt omfang.  
 
En løsning er at ændre kravet om forløb fra 8-15 til måske 3-5 forløb, når der er tale om en overbygning på 
50 timer, og ikke som på STX 190 timer. 
 
Bekendtgørelsesudkastet nævner som sagt allerede et løft fra B til A i historie, uden dog at specificere ind-
holdet. Det er først og fremmest denne specificering og tydeliggørelse af muligheder for anvendelsen, vi 
ønsker et fokus på. 
Hvis hensigten med afsnittet om løft fra B til A ikke er tænkt i denne sammenhæng, så vil en model med de 
125 timer, som er givet til ordinære løft af B til A, give gode muligheder for at planlægge Historie B til A som 
både halvårligt og helårligt fag, her ville det give mening med eksempelvis 4-8 forløb. 125 timers-modellen 
vil åbne op for at placere faget på 2. år, fremfor på overbygningsforløbet. 
 
Ud over muligheden for at bruge faget i overbygningen og den frihed det giver til skolernes ledelser, så har 
der i mange år været et udbredt ønske blandt HF-elever om at have muligheden for at bygge oven på både 
KS-pakken og enkeltfaglig Historie B. Særligt elever, der er stærke i de samfundsvidenskabelige fag, udtryk-
ker et ønske om at kunne hæve niveauet til A. 
Problemet ved blot at bruge STX-bekendtgørelsen for Historie A er kravet om 8-15 forløb som forudsætning 
for eksamen. Dette krav er helt rimeligt ved et 3-årigt STX-forløb. Men når faget komprimeres til ét år, så er 
det uundgåeligt, at forløbene bliver for overfladiske og komprimerede - ikke mindst hvis der blot er 50 ti-
mer til at løfte faget fra B til A. 
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På baggrund af dette håber vi meget, at der vil kunne inkorporeres en mulighed for at udbyde Historie A 
som overbygningsfag til Historie B, med fokus på de elementer af STX-bekendtgørelsen for Historie A, som 
ikke er rummet af bekendtgørelsen for Historie B og KS. Derudover skal antallet af påkrævede forløb natur-
ligvis modsvare den tildelte timepulje. Her kunne et umiddelbart fornuftigt perspektiv være 3-5 forløb på 
de tildelte 50 timer. Dermed er det ca. samme krav til forløb som et C-niveaufag, som oftest har et omfang 
af 75 timer. 
 
Opsummerende vil en mulighed for at kunne løfte Historie B til A være en lille tilføjelse i bekendtgørelsen, 
men den vil åbne op for større fleksibilitet i planlægning af skemaer - en åbning, der længe har været et øn-
ske om blandt både elever, undervisere og ledelse. Umiddelbart er der ingen ulemper ved denne tilføjelse: 
Løftet fra B til A vil ikke have indvirkning på søgningen til gymnasiet, hvor faget er obligatorisk på A-niveau, 
men det vil være et ekstra tilbud til de fagligt velfunderede hf'ere,  der tager overbygningen for at komme 
på de videregående uddannelser, som er let at inkorporere. 
Vi anbefaler derfor, at der gives mulighed for Historie A som overbygningsvalgfag til historie B på hf. 

 

Høringssvar fra Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet (FHH) 

Angående udkastet til den nye læreplan for Historie B på HHX 

I forhold til læreplanen for Historie B på HHX kan den faglige forening anbefale følgende kommentarer: 

1. Eksamensformen 

Høringsbrevet opfordrer eksplicit til overvejelse af bevarelse af 24-timers prøven i historie på stx. I forlæn-

gelse heraf vil FHH på det kraftigste henstille til, at eksamensformen i historiefaget på hhx bevarer 24-

timers eksamen (den gamle prøveform b i Samtidshistorie) i stedet for den foreslåede prøveform, som er 

anført i den læreplan, der er sendt i høring.  

Der er talrige argumenter for at anvende 24-timers prøven i historiefagene, og specifikt for Historie B, vil 

FHH gerne anføre følgende argumenter: 

a. Arbejdet med fordybelse i et kildegrundlag i forhold til et gennemgået tema kræver tid. Eksami-

nanden skal kunne demonstrere en faglig dybde, metodiske kundskaber, forståelse og formulering 

af historiefaglige problemstillinger i det tema, som eksaminanden eksamineres i, samt en forståelse 

af temaet på tværs af temaer og tid. Hvis disse kundskaber i rimelig grad skal kunne demonstreres 

og evalueres ved eksamen, er det afgørende, at eleverne får mulighed for at få god tid med eksa-

mensgrundlaget. Det er for FHH at se ikke muligt at nå med den foreliggende eksamensform. Skal 

eksamensformen derfor understøtte de faglige mål der er anført i den nye læreplan, er 24-timers 

prøven den klart mest passende eksamensform. 

 

b. En bevarelse af 24-timers prøven vil, i modsætning til den foreslåede eksamensform, passe på den 

faglige progression, der er lagt op til i den nye læreplan, og som FHH hilser velkommen. 24-timers 

prøven underbygger læreplanens forståelse af ny historiefaglighed, fordi den netop udfordrer ele-

vernes evne til at arbejde problematiserende i mødet med allerede kendt stof. Særligt arbejdet 

med synopsisgenren, og den i faget afsluttende synopsis-opgave, hvor eleverne arbejder skriftligt 

med at bearbejde, strukturere og formidle historiefaglige problemstillinger, fungerer som en me-

ningsfuld ramme om deres historiekundskaber. Bevarelsen af 24-timers prøven vil derfor sikre både 
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den indholdsmæssige, den metodiske og den rammemæssige sammenhæng mellem læreplan og 

eksamensform.      

 

c. En bevarelse af 24-timers prøven underbygger en meningsfuld kontinuitet mellem den gamle og 

den nye læreplan, hvilket skaber gode forudsætninger for en konstruktiv implementering. FHH ser 

den nye læreplan som en naturlig videreudvikling af historiefaget og den linje, der blev lagt op til 

med 24-timers prøven i den gamle læreplan.  

 

d. FHH frygter og forudser, at fagligt udfordrede elever vil have ekstremt svært ved at arbejde pro-

blematiserende på 1½ times forberedelse pga. tidspres og den deraf manglende mulighed for in-

ternalisering af materialet - eller at eleverne omvendt ikke vil have forudsætninger for at udnytte 

tiden hensigtsmæssigt, hvilket betyder en mulig skævvridning i deres grundlæggende forudsætnin-

ger. På samme måde må det antages, at fagligt stærke elever vil opleve et urimeligt pres i deres er-

kendelse af, at deres ambitioner om en stærk faglig præstation ikke i tilstrækkelig grad vil kunne 

opfyldes på den tid, der er til rådighed. 

 

Samlet mener FHH derfor, at 24-timers prøven vil give en langt mere hensigtsmæssig og faglig sammen-

hæng mellem den nye læreplans indhold, de faglige mål og fagets eksamensform.  

FHH er bevidste om, at der findes modstandere af 24-timers prøven, og vi skal ikke gøre os til dommer for, 

om 24-timers prøven er en meningsfuld prøveform i andre fag i gymnasiets fagrække. Men for historiefa-

gets vedkommende er det, der ofte anføres som den største anke ved 24-timers prøven - netop at eleverne 

ikke behøver at læse hele året, da de kan bruge de 24 timer på at læse op, få familiemedlemmer til at lave 

eksamensoplægget for dem og derved gå op og score en ufortjent høj karakter ved eksamen - ikke en erfa-

ring/anke, som FHH på nogen måde kan nikke genkendende til.  

En elev, der ikke har trænet de kundskaber og den tænkning, som historiefaget fordrer, som ikke har arbej-

det med og evner at analysere, opstille og reflektere over historiefaglige problemstillinger, vil netop på 

grund af prøveformens mundtlige afslutning med sin dialogiske form, ikke være i stand til at klare denne 

eksamen på lånte fjer. Ideen om at det skulle kunne lade sig gøre, bygger på en arkaisk forståelse af histo-

riefaget som et fag, der udelukkende handler om instrumentel videnstilegnelse. Basal og konkret historisk 

viden er naturligvis også en meget væsentlig del af faget, men, som fagets identitet og de faglige mål også 

ekspliciterer, er dette kun èn del, af en væsentlig større rammesætning om historiefaget. 

Hvis 24 timers prøven bibeholdes ønsker FHH at der under bedømmelses kriterier tilføjes følgende formule-

ring: 

”eksaminanden skal herunder kunne relatere en given problemstilling til andre dele af faget, således at 
sammenhængene fremstår i såvel et fortids- som et nutidsperspektiv”.  

2. Synopsisopgaven 

Af hensyn til historielærernes arbejdsbelastning og muligheden for at inddrage synopsen som en del af ka-

rakteren i faget foreslår FHH følgende ændring i forhold til synopsisopgaven.  

FHH ønsker at ændre den nuværende formulering, som står anført i §3.2: 
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”Efter arbejdet med de seks til otte forløb afsættes 8-10 timer til et projektforløb, hvor eleverne individuelt 

udarbejder en afsluttende skriftlig synopsis af et omfang på tre til fire sider inden for et af de gennemgåede 

forløb”. 

FHH foreslår at indskrive følgende formulering i stedet: 

”I løbet af det sidste halve år i 3g, afsættes tid til et projektforløb, hvor eleverne individuelt udarbejder en 

afsluttende skriftlig synopsis, inden for et af de gennemgåede forløb” 

Omformuleringen vil give læreren en fleksibilitet til at planlægge sin tid i forhold til at synopsiskarakteren 

skal indgå i karaktergivningen.   

3.  Det innovative aspekt 

I § 1.2 står der nu: "Undervisningen skal udvikle elevernes evner til at bearbejde, strukturere og vurdere for-

skelligartede former for historisk materiale og forskellige former for historieformidling og historiebrug, så 

deres evner til at forholde sig historisk empatisk, kritisk og innovativt til nationale og globale historiefaglige 

problemstillinger styrkes.". 

 Eleverne vil kunne arbejde innovativt med nationale og globale historiefaglige problemstillinger, men at 

forholde sig innovativt til nationale og globale historiefaglige problemstillinger, er noget ganske andet, der, 

for FHH at se, ligger langt ud over rammerne for historiefagets muligheder og formål.  

4. Uoverensstemmelse i begreber  

I § 3.2. - Her står der i næstsidste linje: "problemformulering". Dette vil FHH foreslå ændres til ”problemstil-

linger”, i overensstemmelse med resten af ordlyden i læreplanen, da der ellers kan opstå forvirring for både 

lærere og elever om, hvorvidt der er tale om forskellige begreber. 

5. Studieområdet 

Slutteligt vil FHH gerne adressere læreplanen i studieområdet. FHH beklager dybt, at der i SOP stilles krav 

om deltagelse af studieretningsfag. 

Hvor stx har en meget bred vifte af fag, der kan kombineres i deres pendant til SOP, så har hhx en langt me-

re snæver vifte af studieretningsfag, hvilket indsnævrer kombinationsmulighederne betydeligt. Kravet om 

et fag på A-niveau kombineret med et studeretningsfag gør særdeles meningsfulde kombinationer i hhx 

umulige, fordi engelsk i hhx ikke kan være et studieretningsfag, og fordi historie i hhx ikke er et fag på A-

niveau. En regel, der ved første øjekast kan virke som en naturlig måde at skabe sammenlignelighed mel-

lem uddannelserne, får derfor vidtrækkende konsekvenser for hhx, hvor yderst meningsfulde fagkombina-

tioner mellem fx dansk, engelsk og historie bliver umuliggjort.  

Sådan har det hidtil også været i SRP, men i hhx har man i stedet i regi af studieområdet i DIO haft lejlighed 

til at arbejde med emner af stor relevans for hhx i humanistiske fagkombinationer. Disse muligheder har 

blandt andet motiveret eleverne til at yde en indsats i eksempelvis dansk-historieopgaven, som fortsat er 

obligatorisk i det nye studieområde. Men da DIO nu udgår, mener FHH at der er en stor og meget realistisk 

risiko for, at eleverne vil være fristede til at nedprioritere de dele af studieområdet (som f.eks. dansk-

historieopgaven), som ikke vil være en mulig kombination i et eksamensprojekt. Derudover er det værd at 

bemærke, at skal lærerne udelukkende kombinere historie med Virksomhedsøkonomi, Afsætning og Inter-
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national Økonomi (og i sjældnere tilfælde 2. fremmedsprog og Matematik), så giver det, udover de be-

grænsede samspils muligheder, nogle yderst begrænsede kombinationsmuligheder i forhold til emnevalg. 

Erfaringerne fra den nuværende SRP viser, at risikoen for snyd og plagiat derved øges markant.  

FHH anbefaler derfor på det kraftigste, at kravet om studieretningsfag i SOP bortfalder i hhx. 

 

 

Idræt 

Idrætslærerforeningen, GI’s kommentar 

I GI (Gymnasieskolernes Idrætslærerforening) er vi meget glade for, at der med den nye bekendtgørelse 

indføres eksamen på idræt C både på stx og hf. Vi er overbevist om, at dette vil styrke fagets status blandt 

både elever og lærere, og i elevernes samlede uddannelsesforløb vil det være naturligt, at obligatorisk 

idræt også er et prøvefag på ungdomsuddannelserne, og ikke blot på grundskoleniveau. Allerede på nuvæ-

rende tidspunkt er det tydeligt, at de nye elever vi modtager fra folkeskolen har en anderledes og bedre til-

gang til faget end tidligere. Dette er en klar konsekvens af, at idræt blev prøvefag i folkeskolen i forbindelse 

med folkeskolereformen i 2014. 

Vi er også meget begejstrede for, at den nye prøveform på både idræt C og idræt B tager hensyn til alsidig-

hedsaspektet i faget og på den måde i højere grad vil afspejle den alsidige og varierede undervisning, der 

foregår i faget.  

Endelig er vi også meget positive overfor, at idræt B får mulighed for at indgå i studieretninger på htx. 

Samtidig er vi stærkt bekymrede over, at muligheden for at idræt B indgår i studieretninger på stx bortfal-

der (undtagen for Team Danmark elever). Denne bekymring skyldes flere forskellige forhold: 

 Den hyppigst anvendte studieretning med Idræt B (Bio A – Mat B – Idræt B) er ifølge en undersø-

gelse foretaget af UVM i 2013 den sjette mest populære studieretning i landet med 960 elever og 

viser interessen og behovet for, at faget indgår i en studieretning. Ydermere giver den en god faglig 

og relevant ballast ved videreuddannelse på en hel stribe af uddannelser som fx fysioterapeut, fol-

keskolelærer, pædagog etc. 

 I kraft af idrætsfagets iboende tværfakultære karakter indgår faget med stor succes i fagligt samar-

bejde med andre fag i studieretninger, hvilket afføder en faglig fordybelse og udtalt anvendelses-

orientering af idrætsfaget i langt højere grad, end når det indgår som frit valgfag. Et fagligt samar-

bejde som fremover skal styrkes i studieretningerne som konsekvens af AT´s afskaffelse. Med Idræt 

B som studieretningsfag åbner det mulighed for, at man arbejder tværfagligt gennem alle tre år.  

 Studenter med idræt B i studieretningen kommer senere i uddannelsesforløbet ud på uddannelses-

institutionerne med en stor viden om sundhedsfremme, kropsforståelse, evnen til at reflektere 

over vores kropskultur og til naturligt at inddrage fysisk aktivitet i en lang række sammenhænge. 

Dette peger en overvældende mængde forskning på som den rigtige vej at gå i et samfund med 

meget stillesiddende arbejde og dertil hørende samfundsøkonomisk belastning.  

Derfor vil vi I GI gerne opfordre forligskredsen til, at bindingen om, at man skal være Team Danmark elev 

for at kunne indgå i en af de tre foreslåede studieretninger (Bio A + Kem B; Samf A + Mat A; Eng A + Fort-
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sættersprog A + samf B) fjernes, således at alle idrætsinteresserede stx-elever – og ikke blot Team Danmark 

elever – får mulighed for at indgå i en af de tre skitserede studieretninger. 

Derudover mener vi, at der bør tilføres centralt fastsat elevtid til idræt B, da det er læreplansfastsat, at ele-
verne skal aflevere skriftlige produkter i teoriundervisningen: ”Det skriftlige arbejde omfatter:  rapporter 

over dataindsamling og eksperimentelt arbejde” (citat fra læreplan idræt B, stk 3.2) 

 
GI anbefaler at der centralt afsættes 20 timers elevtid til arbejdet med det skriftlige arbejde på Idræt B 

 

Italiensk 

Italiensklærerforeningens kommentarer 

Italiensklærerforeningen er i det store og hele godt tilfreds med den nye læreplan for faget.   

Vi er godt tilfredse med afskaffelsen af 24 timers forberedelsen til den mundtlige prøve, da den i visse til-

fælde kunne give social slagside og favorisere de elever, der havde eller kunne skaffe sig hjælp fra italiensk-

sprogede familiemedlemmer. Indførelsen af de 60 minutters forberedelsestid med benspænd reducerer 

dette kraftigt, da eleverne nu skal tage hensyn til, hvad de specifikt bliver bedt om.  

Vi imødeser vejledningen med stor interesse, idet vi håber på, at der her bliver givet retvisende  anvisninger 

af, hvor lang tid hhv. fremlæggelse og diskussion skal vare, så man på den måde kan evaluere elevernes re-

elle faglige niveau.  

Vi er glade for, at italiensk nu får en ny skriftlig eksamen på lige for med de andre 2.fremmedsprog. 

Ændringen, hvor oversættelsesdelen er forsvundet, giver især mening, idet man undgår en mekanisk, digi-

tal gengivelse af forslag fra de digitale medier. Umiddelbart kunne man imidlertid godt blive bekymret for 

formuleringen om at ”alle hjælpemidler må benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet”, idet man 

herved ikke kan garantere, at der ikke forekommer kontakt med omverdenen elektronisk. Men inddragel-

sen af benspænd også i den skriftlige eksamen er forhåbentlig nok til at fange eventuelle snydere! 

Den frie adgang til at benytte alle hjælpemidler til både skriftlig og mundtlig eksamen gør imidlertid, at det 

må få konsekvenser for den daglige undervisning, uden at vi på nuværende tidspunkt helt ved, hvilke kon-

krete følger det kan få. 

Tildelingen af fordybelsestid (tidligere elevtid) ser ud til at være beskåret med ca. 27% fra 110 elevtimer på 

3 år til nu kun 80. Reduktionen skyldes, at de resterende timer nu skal bruges til at finansiere den nye 130 

timers pulje, som skolerne selv an råde over til bl.a. at arbejde med den skriftlige dimension på et mere 

overordnet niveau. Konsekvensen af dette kan for sprogholdene enten blive et lavere skriftligt niveau eller 

også må dette også få indflydelse på undervisningens indhold ved f.eks. at fokusere mere på den skriftlige 

dimension som støttedisciplin.  

Det bekymrer os noget, at nogle skoler tilsyneladende ikke giver plads for sprogundervisning i grundforlø-

bet. Derved får eleverne ikke mulighed for at stifte bekendtskab med de sprog, som de endeligt skal vælge 

imellem, og der kan i højere grad blive tale om fravalg af et sprog fremfor  tilvalg af et andet, hvilket ellers 

kunne medføre større motivation, indsats og efterfølgende større udbytte for eleverne. Desuden går der 
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meget lang tid, før eleverne kommer i gang med deres sprog, og det styrker ikke umiddelbart sprogfagene i 

gymnasiet.   

 

Japansk 

Udtalelse fra Japansklærerforeningen vedr. nye læreplaner 

Sprog som global kompetence giver adgang til direkte erfaring. Studiet af sprog omfatter både anvendt 
sprog og sprog som sprog. 
Skal vi have eleverne op på et niveau, hvor de får mulighed for direkte kontakt er det nødvendigt at udnytte 
de færre og færre timer på en målrettet indsats for at erhverve effektive metoder og strategier. Derfor gi-
ver det ikke mening, når eleverne i de summative prøver på niveau b og a skal konversere ud fra billeder el-
ler tale på dansk om relevante emner. Det hører bedre hjemme i de formative test. 
Derimod ser vi gerne at eleverne får mulighed for at konversere på grundlag af en kort præsentation, som 
inddrager de behandlede emner. Præsentationer er meget effektive i undervisningen og til eksamen. Og så 
er det noget eleverne kan bruge også efter afsluttet eksamen. I forbindelse med jobsøgning, møder og kon-
ferencer er det altid nyttigt at medbringe et par præsentationerne som kan forsvares. 

 

Kemi 

Kemilærerforeningen har følgende kommentarer til høringsudkastet 

Høringssvar til NV stx læreplanen reform 2017 

Pkt. 1 Evaluering: 

I forbindelse med intern prøve vil vi anbefale at det præciseres, at det skal være to af holdets NV-lærere, 

der er tilstede. 

Derudover vil vi anbefale, at det præciseres, at timerne til den interne prøve ikke må være en del af de 45 

uv-timer, der er lagt i NV. Der er i forvejen ikke ret mange timer til NV og hvis timerne til den interne prøve 

tages fra undervisningstiden kan det være svært at nå det faglige stof. 

Høringssvar til kemi C stx læreplanen reform 2017 

Pkt. 1 Den eksperimentelle eksamen: 

Vi vil gerne udtrykke vores bekymring for, om den enkelte elev får nok individuel eksaminationstid. Hvis der 

er 6 elever i laboratoriet og de har i alt 120 min, men hvor de 15 min. går fra til forberedelse og ca. 10 min. 

til oprydning, så er der 95 min tilbage fordelt mellem 6 elever, dvs. ca. 16 min. pr. elev, hvor de i dag har 24 

min. Det vil derfor være godt hvis man kunne gennemtænke den eksperimentelle eksamen endnu engang. 

Der kan være flere forskellige muligheder, f.eks. at forberedelsestiden ligger ud over de 120 min, antallet af 

elever i laboratoriet ad gangen osv. 

Høringssvar til NF læreplanen reform 2017 

Pkt. 1  
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For at skabe ensartethed omkring forberedelsen af den mundtlige særeksamen og afholdelse af det korte 

særfaglige forløb, anbefaler vi at der fastlæggelse en tidsramme for, hvornår den fællesfaglige interne prø-

ve tidligst kan afholdes. 

Pkt. 2 Udtrækning af fag til ekstern prøve: 

I skrivende stund er det uklart om eleven friholdes for udtrækning i et særfagligt fag hvis eleven har valgt 

det på B-niveau. 

Er det muligt at spekulere i at vælge B-niveau i fx kemi for at undgå at det udtrækkes, for derefter at vælge 

om? Det bør ikke være muligt. Måske bør der være et krav om at alle uden undtagelse SKAL op i den eks-

terne prøve.            

Høringssvar til studieretningsprojektet læreplanen reform 2017 

Pkt. 1 

3. Tilrettelæggelse af flerfaglige forløb frem mod studieretningsprojektet 

Følgende sætninger undre os, idet de bliver gentaget andre steder: 

Fagligt samspil og træning af elevernes skriftlige kompetencer prioriteres ved at styrke studieretningspro-

jektet (SRP). Der skal løbende i gymnasietiden indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne til arbejdet 

med studieretningsprojektet (SRP). Som en del af disse forløb skal der indgå arbejde med basal videnskabs-

teori og faglig metode i et omfang på minimum 20 timer, og der skal spørges ind til det i den mundtlige ek-

samen i studieretningsprojektet (SRP). 

Sætningen markeret med gult bliver gentaget lige nedenunder.  

Sætningen markeret med grønt bliver gentaget i afsnittet under. 

Høringssvar til fordybelsestiden reform 2017    

Vi vil gerne udtrykke stor bekymring for den afsatte fordybelsestid til kemi A. I den nuværende ordning er 

der afsat 125 timer, hvorimod med den nye reform er der kun afsat 95 timer, det betyder en reduktion på 

24%. Reformen skulle gerne være en styrkelse af de naturvidenskabelige kompetencer, men med en reduk-

tion på 25% på elevtiden, bliver det svært at få lært eleverne de kompetencer, det kræver for at kunne be-

herske de krav, der stilles til en skriftlig eksamen. 

Derudover er vi bekymrede over at der ikke er tildelt fordybelsestid til kemi C og NV. 

Høringssvar vedrørende valg af 2. fremmedsprog på de naturvidenskabelige studieretninger - reform 2017 

I forligsteksten står der: 
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Vi er enig i, at det er vigtigt at eleverne bliver dygtige til fremmedsprog, men vi mener også, at det er vig-
tigt, at eleverne bliver dygtige til naturvidenskab - begge dele er vigtige kompetencer at besidde i vores 
globale verden.  
I øjeblikket har elever, der vælger studieretninger med fysik, kemi eller bioteknologi på A-niveau, mulighed 
for at ”stige af” på deres begyndersprog efter 2.g for at få plads til et frit valgfag. Vi taler om de tre studie-
retninger: FY-A, MA-A, Ke-B og KE-A, MA-A, Fy-B og BT-A, MA-A, Fy-B.  
 
På en del gymnasier, har vi elever fra disse studieretninger, der gerne vil bruge deres valgfag i 3.g på at få 
endnu et naturvidenskabeligt fag på A-niveau, f.eks. opgradere kemi fra B-niveau til A-niveau. For at kunne 
det, skal eleverne fra start have valgt fortsættersprog eller ”stige af” på deres begyndersprog efter 2.g for 
overhovedet at have en valgblok til opgraderingen. Disse elever er virkelig godt klædt på til videregående 
studier inden for de medicinske, naturvidenskabelige/ingeniørfaglige områder. Det er seje unge menne-
sker, der tager udfordringen med i alt fem fag på A-niveau - og de er virkelig dygtige.  
 
Med den nye reform ser det ud til, at muligheden for at ”stige af” på begyndersproget er fjernet for disse 
meget naturvidenskabeligt interesserede elever. Der er godt nok tilføjet et ekstra valgfag på C-niveau for al-
le elever - men hånden på hjertet - så har vi lidt svært ved at forestille os, at eleverne tør kaste sig ud i 6 fag 
på A-niveau i 3.g, hvilket vil være konsekvensen, hvis de ønsker at opgradere et naturvidenskabeligt fag. Al-
lerede når eleverne vælger gymnasium, skal de vælge deres sprog, og de kender ikke konsekvensen af at 
vælge begyndersprog.  
 
Vi vil derfor bede jer om at genoverveje muligheden for, at elever på ovenstående studieretninger også 
fremover får lov til at ”stige af” deres begyndersprog efter 2.g svarende til et B-niveau. Reglen kender vi 
som nævnt allerede nu, og det vil være dejligt, at den også er en mulighed fremover. Reglen kan godt være 
betinget af, at eleverne skal vælge et ekstra naturvidenskabeligt fag på A-niveau.  
 
Til sammenligning kan man se, at der er mange undtagelser for elever, der vælger de sproglige studieret-
ninger, hvor de kan ”slippe for” matematik på B eller et naturvidenskabeligt fag på C- eller B-niveau ved at 
have flere sprog. Det vil klæde hele gymnasieloven, at der er en form for ligestilling mellem sprogligt orien-
terede elever og naturvidenskabeligt interesserede elever med hensyn til muligheder for at dygtiggøre sig 
inden for hver deres interesseområder.                                  
 

Kinesisk 

Kinesisklærerforeningens kommentarer 

I Kinesisklærerforeningens bestyrelse har vi på generalforsamlingen tidligere på året sammen med flertal-

let af vores medlemmer læst det daværende udkast til ny læreplan. Dengang var reaktionerne meget posi-

tive, og vi synes fortsat, alt tegner godt. Den nye læreplan er kort og præcis, samtidig med, at den levner 

den enkelte lærer stor frihed. Vi er positive overfor de nye tiltag, læreplanen varsler for vores fag.  

Enkelte kommentarer derudover: 

 Vi glæder os til at se vejledningen. Her er vi spændte på, hvordan der vejledes i arbejdet med teg-

nene fremover, efter at tegnenes status i den fremtidige eksamen bliver ændret.  

 Kravene til omfang af pensum er angivet uden en standard for en normalside. Dét giver selvfølgelig 

fleksibilitet, men vi forudser alligevel, at denne meget løse formulering kan føre til uklarheder og 

diskussioner eksaminatorer/censorer imellem.  

 Det nye punkt i den mundtlige eksamen – billedmaterialet – er vi også spændte på at få udmøntet i 

praksis og ser også frem til vejledningens beskrivelse her.  
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 Vi synes, det er fint, at der kobles eksplicit til de fire nye kompetencemål om hhv. innovative, digi-
tale, globale + karrierekompetencer. De "innovative" er dén kompetence, der skøjtes hurtigst hen 
over i teksten - den bliver lidt "gummi-agtig", så den ender vi også med at skulle sætte mere fagligt 
kød på.  

 Endelig undrer vi os over, at kinesisk ikke er flyttet ”op i” hovedbekendtgørelsen. Faget er jo blevet 
”forfremmet”? 

 

Matematik 

Matematiklærerforeningen for gymnasiet og hf har følgende kommentarer til høringen, men fremsender 

i kommende uge udbyggende kommentarer: 

 

1) Bekymring over stoftrængsel på på hf, særligt ifm opgradering til A-niveau. 

Der lader til at være relativt meget stof på både C- og B-niveau, som kan blive en udfordring. Desuden 

opstår der er en problematik for hf-elever, der skal opgradere til A-niveau (efter stx-læreplanen), idet at 

emnet vektorregning ikke indgår på B-niveau på hf (men kun på stx). Udfordring kan ikke løses ved at 

bruge tid fra elevernes 80-timers pulje da denne allerede vil være opbrugt ved udløbet af hf-

uddannelsens andet år. Vi opfordrer til at se på indholdet af læreplanerne for hf igen, så der skabes 

bedre sammenhæng mellem niveauerne.  

 

2) Bekymring over forskellighed i tyngde af stx C og hf C 

Der ønskes med reformen en harmonisering af fagene og indholdet mellem uddannelserne. Vi er be-

kymrede over de indholdsmæssige forskelle mellem stx C og hf C, der vil stille eleverne meget forskel-

ligt. Desuden er der en åbenlys forskel, idet der er en skriftlig eksamen på hf C som ikke optræder på 

stx. Da eksamen har en stor betydning for undervisningen, stilles eleverne forskelligt. Vi opfordrer til at 

man overvejer at indføre en skriftlig eksamen på stx C. 

 

3) Uklarhed om mindstekrav 

Der opereres med et nyt begreb om mindstekrav i matematik. Vi er opmærksomme på, at begrebet vil 

blive behandlet og udfoldet ved eksempelvis FIP-møderne, men vi opfordrer blot til, at de omtalte 

mindstekrav udspecificeres tydeligere i læreplanen og i vejledningerne indenfor de enkelte niveauers 

krav samt for de enkeltstående faglige emner, hvor dette giver mening. 

 

4) Fordybelsestid 
Minimumstimetallene for fordybelsestid i faget matematik er i lighed med en række andre fag er redu-
ceret i forhold til nugældende bekendtgørelse. Der er dog indført krav til fordeling af fordybelsestiden, 
som falder i matematikfagets favør, men bekendtgørelsen kan overholdes med langt lavere timetal til 
fordybelse i matematik end nu. En reduktion er reelt i direkte modstrid med forligsteksten, som ønsker 
at ”igangsætte en særlig indsats for at skabe et bedre matematikfag”. Vi anbefaler, at den nuværende 
minimale fordybelsestid (160 timer til A-niveau, 100 timer til B-niveau og 40 timer til C-niveau) fasthol-
des eller forøges. Det skal særligt fremhæves, at det bedste middel til imødegåelse af B-niveauets høje 
dumpeprocenter vil være en kraftig forøgelse af fordybelsestiden. 
  

5) Grundforløb og screening 
Der skal gennemføres en grundforløb, til dels i et navngivet emne, der afsluttes med en screening. Vi vil 
tilråde, at der fastsættes et minimumskrav for omfanget af undervisningstid i matematik i grundforlø-
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bet. Desuden vi vil kraftigt tilråde, at screeningsopgaverne udarbejdes af ministeriet som ét centralt 
stillet opgavesæt.  
 

6) Prøver i A-niveau  
Desuden har der hidtil været en tendens til, at den skriftlige eksamen dominerer i A-niveau-fagene. Ma-
tematiklærerforeningen ønsker derfor at sikre, at elever også prøves i den mundtlige dimension, der 
knytter sig til studieretningen, som eleven netop har valgt aktivt og prioriteret. Matematiklærerfor-
eningen tilråder derfor, at en studentereksamen altid omfatter aflæggelse af prøve i et studieretnings-
fag på A-niveau, og at der for elever med mere end ét studieretningsfag på A-niveau altid skal aflægges 
mindst én mundtlig og én skriftlig prøve i studieretningsfag på A-niveau. 
 

7) Vi er bekymrede over stx C- og B-niveau, hvor vi  
fornemmer en stoftrængsel. Mange kolleger oplever det  
samme. Kernestoffet er udvidet i forhold til gældende, og  
de faglige mål er omfangsrige. Vi anbefaler, at  
læreplansgrupperne vil se med kritiske øjne på indholdet. 

 
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening har flg. kommentarer: 

Indledningsvis vil vi gerne understrege, at mange elementer i udspillet set fra vor vinkel er positive nye til-
tag. Der kan på sigt blive tale om en styrkelse af faget matematik - men der er samtidig desværre også risiko 
for, det modsatte kan ske. 
Her vil vi derfor alene påpege de elementer, som undrer og bekymrer os. 
Det er: 
 
1. Elevtid i matematik 
Det undrer os, at det fag, der er særligt fokus på, og hvor det er behov for faglig styrkelse, reduceres i elev-
tid / tid til faglig fordybelse. Der reduceres med 15 timer på såvel B- som A-niveau - altså 30 timer for et A-
hold i fht den gældende lov. Med dette tiltag vil muligheden for styrkelse af matematikfagligheden ikke bli-
ve bedre; men ringere 
 
2. Det økonomiske grundforløb på hhx  
Det anvendelsesorienterede indhold i matematik skal øges jf reformudspillet. Hvorfor er faglærerne med 
matematik så holdt udenfor det økonomiske grundforløb? Matematik indgår; men med økonomilærerne 
som ansvarlige for matematikdelen. Det ærgrer og bekymrer os, at der ikke er planlagt et forløb hvor faget 
matematik kommer på banen med et forløb tilrettelagt af underviserne i matematik. Vi vil opfordre til, at 
dette genovervejes. 
 
3. Eksaminationstid på matematik B hhx 
På hhx niveau B er eksamensformen ændret betragteligt. Der bliver ifølge udkastet alene tale om en 
mundtlig prøveform; men med inddragelse af et projekt, afprøvning af fagets mindstemål samt emneopga-
ver.  
Umiddelbart undrer det os, at eksaminationstiden fastholdes til 30 min. Vi forudser, at der er risiko for, at 
den udmeldte eksaminationstid ikke bliver tilstrækkelig, når prøven indeholder flere elementer end nu. 
Vi vil derfor anbefale, at der ændres fra 30 til 40 eller 45 min. for at sikre et vellykket eksaminationsforløb 
for såvel elever som eksaminator og censor 
  
4. Samlæsning af studieretningsfag og valgfag 
Der foreligger nu et forslag om, at alle fag på nær matematik kan samlæses på tværs af hold/klasser. Vi er 
usikre på, hvorvidt dette vil styrke matematik eller ej. Når matematik A skal udbydes som valgfag, er der 
(måske) risiko for, at skoler af økonomiske hensyn (som vægter meget i disse sparetider) ikke opretter stu-
dieretninger med Matematik A.. 
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Et studieretningshold kan tænkes at blive med fx 20 elever, samtidig med, at der SKAL oprettes et lille valg-
hold med 10 elever. Det vil ud fra en økonomisk synsvinkel være oplagt at samlæse studieretningsholdet og 
valgholdet. Hvis der ikke er lovhjemmel herfor, så kan man forestille sig, at skolerne løser problematikken 
ved alene at udbyde matA som valgfag. Dette vil på ingen måde styrke matematikfaget! 
 

HTX Matematiklærerforeningen kommentarer  til udkastet til styringsdokumenterne. 

Vi er positive over for de nye tiltage, hvilket er med til at styrke matematik faget, der er dog nogle ting som 

bekymrer os, og som vi ikke syntes er en styrkelse. 

1. Elevtid i matematik 
Det er bekymrende at lige netop matematik, som der har været meget fokus på at styrke er blevet re-
duceret i elevtid eller tid til faglig fordybelse. 
På både B- og A-niveau sker der en reduktion på 15 timer i fht til det nuværende. Dette må uden tvivl 

betyder en forringelse af kvaliteten i matematik faget. 

 

2. Det naturvidenskabelige grundforløb på htx  
Matematik indgår ikke med timer  i det naturvidenskabelige grundforløb, hvilket betyder at eleverne 
ikke ser matematik blive anvendt i forbindelse med de andre naturvidenskabelige fag. Det er trist da 
der har været fokus på det anvendelsesorienterede indhold i matematik i den nye reform. 
 

3. Eksaminationstid på matematik B htx 
Da der er indført mindstemål, som noget nyt, der også skal testes for i den mundtlige prøveform i på B-
niveau, undrer det os at eksamenstiden ikke er udvidet fra de nuværende 30 minutter til 45 minutter. 
Da vi ikke syntes den udmeldte eksamenstid kan give problemer i forhold til at vurder elevens matema-
tik niveau. 
 

Det er vores håb at ovenstående bekymringer vil blive inddraget i det endelige lovgrundlag. 

 

Mediefag 

Medielærerforeningens kommentar til udkast til de nye læreplaner i mediefag  

 

Overordnet finder Medielærerforeningen indholdet i mediefagets nye læreplaner positivt og relevant. Vo-

res forbehold knytter sig primært til elementer, hvor vi kan være usikre på implementeringen på den enkel-

te skole og på, hvorvidt kravene er realistiske i forhold til de svagere elever, de meget tidspressede under-

visningsforløb især på C-niveau og lærernes arbejdstid. Disse punkter uddybes i det følgende. 

Positiv opdatering af faget: 

Medielærerforeningen finder det meget positivt, at mediefaget i de nye læreplaner for både C og B niveau 

er opdateret, så de i højere grad imødekommer den nye medievirkelighed og har tilføjet øget fokus på an-

vendelsesperspektiv, faglig formidling, digital dannelse og digitale medier og kompetencer, nye mediefor-

mer, platforme og distributionskanaler, medieetik og ophavsretlige forhold og inddragelse af verden uden-

for skolen til hovedområderne, medieanalyse og medieproduktion, fra de gamle læreplaner.  

 

Nyt specifikt krav om pensums omfang og et mere bredt indhold – indenfor samme UV tid: 
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I overensstemmelse med de linjer der er blevet udstukket i den overordnede gymnasiereformtekst er der 

nu indskrevet specifikke sidekrav (stk. 2.4: 75-100 ns på C og 150-200 på B). Vi finder det positivt, at der er 

angivet et spænd men er betænkelige ved, om dette skærpede krav kan præge faget i en for læsetung ret-

ning især for bestemte elevtyper og på de C niveau hold, der på HF skal gennemføres på 1 semester.  

Generelt er mediefag på C-niveau et komprimeret forløb, og vi er bekymrede for, om de nye krav til medie-

fagets indhold vil det gøre endnu sværere at nå stoffet og en acceptabel faglig dybde. 

Det er af samme grund meget vigtigt, at fagets indhold, krav, planlægning og prioritering udmøntes konkret 

og realistisk i de kommende vejledninger. 

 

Mere skriftlighed er godt, men hvordan skal det føres ud i praksis (Mediefag B, punkt 3.2)? 

Det er også positivt for fagligheden i faget, at der et mere eksplicit krav om skriftlighed, men det står uklart, 

hvordan det vil blive udmøntet på de enkelte skoler, og vi kan derfor være bekymret for, at lærerne på den 

enkelte skole selv skal kæmpe for, hvilket omfang skriftligheden skal have, og hvorvidt det tilgodeses i læ-

rernes arbejdstid. 

 

Mindre grupper – pædagogisk en god ide men økonomisk kan det blive en udfordring 

Kravene til gruppestørrelser til eksamen er også skærpet, så der nu er sat en maximal gruppestørrelse på 5 

elever (punkt 3.2). Dette er ud fra et pædagogisk perspektiv godt, men kan blive svært at leve op til på de 

skoler, hvor ledelsen ikke er indstillet på at bruge øgede ressourcer på medieudstyr, hvilket er en konse-

kvens af mindre grupper. Især på HHX hvor mediefagets status med reformen er i frit fald, og derfor er det 

usandsynligt, at man vil tilgodese faget og dets udstyr økonomisk. 

 

Naturgeografi 

Geografilærerforeningen har følgende kommentarer til udkastene: 
 
Geografilærerforeningen har gransket udkastet til læreplanerne i naturgeografi med interesse. Generelt sy-
nes vi at ændringerne er rigtig gode, men vi har fundet nogle få steder, hvor vi ønsker at formuleringerne 
bliver præciseret eller ændret.  
Vi håber at I vil forholde jer positivt til ændringsforslagene.  

 

 
Vi har følgende forslag til ændringer under punktet kernestof: 

 
På C-niveau 

 Klimaets betydning for produktion, handel og menneskers grundlæggende livsvilkår 
ændres til  

 Klimaets betydning for produktion, handel og menneskers grundlæggende livsvilkår 

 
Begrundelse: Vi mener ikke handel bidrager til en forståelse af klimaet  

 
 FNs bæredygtighedsmål 
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Ændres til 
 FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling  
  

Begrundelse: blot at give en mere præcis benævnelse. 
 
 
På B-niveau: (formentlig bare korrektur) 

 
 Det globale vindsystem, havstrømmene og klimasystemet herunder klimazoner og plantebælter. 

ændres til 
 Det globale og vindsystem, havstrømmene og klimasystemet herunder klimazoner og plantebælter.  

 
Begrundelse:  

Det er ikke relevant at elever kender alle havstrømme på Jorden, men blot arbejder med havstrømme, der er rele-

vante i forbindelse med en problemstilling.  
 
 
Både C- og B-niveau:  
 

 Teknologiudvikling og innovation under forskellige natur og samfundsforhold  
 ændres til  

 Teknologiudvikling og innovation under forskellige natur- og samfundsforhold  

 
Begrundelse: Det er meningen at vi skal undervise med og i innovation, men ikke om innovation. Vi mener at ordet 
innovation - som det står her - bliver til faget innovation og ikke til de teknologiske udviklinger, der skyldes innova-
tion.  
 

Vi har følgende forslag til ændringer under punktet Prøveform: 

C-niveau 

 
 Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation af opgavens løsning. 

 
Ændres til  
 

 Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation af opgavens løsning. 
 

Begrundelse: Vi mener at det handler om at eleven skal tage initiativet og starte – vi mener ikke at alle pro-
blemstillinger i naturgeografi har en løsning og derfor vil dette krav være urimeligt. På den måde er formu-
leringen i naturgeografi C og geografi C også næsten identiske.  
 

Kommentar til punktet Prøveform, både C- og B-niveau 

Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved inddragelse af under-

visningens indhold samt eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde.  

 

Ændres til 

 

Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved elevens inddragelse af 

bilag fra både undervisningens indhold samt eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret 

arbejde.  
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Begrundelse: det tydeliggøres at eleven selv skal medbringe bilag - ud over de 2 bilag der gives i opgaven. 
At fjerne ordet perspektivering er for at holde fokus på den faglige uddybning. Formuleringerne i C og B-
niveau er nu næsten ens - vi anbefaler at de er helt ens. 
 
Vi har følgende forslag til ændringer under punktet Didaktiske overvejelser 

 
B-niveau 
Feltarbejde med selvstændige observationer og målinger ca. 20 pct. af undervisningen. 
 
Ændres til 
 
Feltarbejde med selvstændige observationer og målinger udgør sammen med eksperimentelt arbejde og andet 
empiribaseret arbejde ca. 20 pct. af undervisningen. 
 
Begrundelse: Som det står her skal feltarbejde udgøre 20% - det er vist ikke meningen. 
 

 

Vi har følgende forslag til ændringer under punktet Bedømmelseskriterier B-niveau: 

 kan foretage selvstændige analyser af konkrete cases, hvor problemformuleringen kombineres med teori 
og modeller sat med data fra feltarbejde, databaser. 

 
Ændres til: 
 

 kan foretage selvstændige analyser af konkrete cases, hvor problemformuleringen kombineres med teori 
og modeller samt data fra feltarbejde, eksperimentelt arbejde og databaser. 

 
Begrundelse: Sprogligt mangler der et 'og' og et ’m’ - og derudover er det ærgerligt hvis det eksperimentelle (eller 
empiriske - altså også fra laboratoriedelen) ikke også er med. 

 

Vedr. FIP-kurser 15-16 marts 2017 

På FIP kurset den 15/3 har en person fremført at det er problematisk at livets oprindelse ikke længere er 

kernestof. Flere andre personer nævnte at de fandt det problematisk at 24-timers prøven var afskaffet på B-

niveau.  

Den faglige forening støtter at livets oprindelse er fjernet, da det stadig kan indgå som supplerende stof og 

vi ser det ikke som et tab at 24-timers prøven erstattes af en prøve med én times forberedelse.  

På mødet var der også flere der kommenterede at der er for lidt forskel på c-niveau og b-niveau. Dette er vi 

principielt enige i, men ser ikke mulighed for at komme med simple forslag til løsninger. Vi håber at denne 

del kan tages op ved en senere lejlighed, hvor der åbnes for rettelser.  

 

Naturvidenskabelig faggruppe, NF på hf 

Geografilærerforeningen har følgende kommentarer til udkast til ny læreplan 

 
Generelt om prøveform i NF 
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Vi mener at ændringen af prøveformen i NF er en stor forringelse af faget. NF er ét fag med bidrag fra for-

skellige fagområder og derfor er det meget ødelæggende for faget at prøveformen deles op i både en tvær-

faglig og en særfaglig prøve.  

Vi anbefaler at bibeholde den eksisterende prøveform, hvor der både er mulighed for at demonstrere faglig 

fordybelse i de enkeltfaglige og tværfaglige discipliner. 

Hvis der alligevel fortsættes med den foreslåede prøveform har vi følgende kommentarer: 

Pkt. 1 

For at skabe ensartethed omkring forberedelsen af den mundtlige særeksamen og afholdelse af det korte 

særfaglige forløb, anbefaler vi at der fastlæggelse en tidsramme for, hvornår den fællesfaglige interne prø-

ve tidligst kan afholdes. 

Pkt. 2 

Udtrækning af fag til ekstern prøve: 

I skrivende stund er det uklart om eleven friholdes for udtrækning i et særfagligt fag hvis eleven har valgt 

det på B-niveau. 

Er det muligt at spekulere i at vælge B-niveau i fx kemi for at undgå at det udtrækkes, for derefter at vælge 

om? Det bør ikke være muligt. Måske bør der være et krav om at alle uden undtagelse SKAL op i den eks-

terne prøve. 

 

Psykologi 

Psykologilærerforeningens høringssvar på udkastene til de nye læreplaner 

 

Psykologilærerforeningen er tilfredse med det faglige indhold i udkastene til de nye læreplaner. Vi er dog af 

den overbevisning, at det vil være hensigtsmæssigt at bevare 24-timers prøveformen i psykologi B, da den-

ne prøveform bedst afspejler fremtidens krav i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Dette mener vi ud fra 

følgende argumenter: 

1. 24-timers prøveformen giver eleven mulighed for at vise selvstændighed og sikrer samtidig, at ek-

samen blot bliver ren "papegøjesnak", da eleven selvstændigt skal finde og udvælge egnet materia-

le. 

2. 24-timers prøveformen åbner op for større faglig bredde og fordybelse, idet den lange forberedel-

sestid stiller alle lige. De eksamensangste og de svage elever kan bedre overskue og strukturere 

stoffet, end de vil kunne i den foreslåede nye eksamensform.  

3. 24-timers prøveformen udjævner forskellen mellem de hurtige og langsomme læsere. Mange ele-

ver med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse har stor gavn af den ro, som den lange forbere-

delsestid giver i forhold til at få læst og forstået et omfattende og til tider vanskeligt tekstmateriale. 

4. 24-timers prøveformen giver eleven tid til at udtænke og opstille flere psykologiske problemstillin-

ger på forskellige taksonomiske niveauer. Når vi taler om tænkning og evne til refleksion kan man 

ikke undervurdere effekten af, at det biologiske og kognitive system får ro og tid til arbejde med 

materialet. 
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5. 24-timers prøveformen giver mulighed for at diskutere opgaven i grupper, hvilket vil lede til meta-

kognitive refleksioner over og diskussioner om udvælgelsen af relevant teori og viden samt kritisk 

tænkning om denne i dialog med peers. 

6. 24-timers prøveformen ligger i forlængelse af undervisningen, hvor vi arbejder tematisk og på 

tværs af psykologiske teorier og retninger. Da disse forløb ofte er lange og komplekse, giver synop-

siseksamen med 24-timers forberedelse mulighed for at sammensætte bilagsmateriale, der på 

samme måde som undervisningen rummer mange forskellige perspektiver og typer af materiale.  

Som det fremgår af ovenstående argumenter, er vi meget glade for den eksamensform, vi har haft siden 

2005, og vi ønsker ikke, at den bliver lavet om til en halvanden times eksamen. Vi ønsker altså at bibehold 

den såkaldte 24-timers eksamen. 

 

Religion 

Høringskommentar fra Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF 

I Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF tager vi vel imod udkastet til de nye læreplaner for reli-
gionsfaget i stx og på HF. Gennem hele processen har vi fået en god behandling og føler os hørt.  

 

Samfundsfag 

Forening af Lærere i Samfundsfag (FALS) har følgende kommentarer i forbindelse med høringen  

Som udgangspunkt mener vi at der er mange gode tiltag i læreplanerne.  

For det første glæder vi os over at der er sket en omformulering samt en antalsmæssig reduktion af de fag-
lige mål. Det har imødekommet et ønske om at skabe en større overskuelighed på det område. Vi finder at 
resultatet af reduktionen og omformuleringerne af de faglige mål generelt er faldet meget heldigt ud.   

For det andet indeholder lærervejledningerne flere gode ændringer i forhold til kernestoffet. Vi er glade for 
at områder som “arbejdsmarkedsforhold”, “ligestilling mellem kønnene” og “kvalitativ metode” mf er 
kommet ind under de forskellige af samfundsfags vejledninger. 

For det tredje er vi meget tilfredse med at man har reguleret tildelingen af tid mellem den fælles gruppe-

forberedelse og den individuelle tid til at besvarer den skriftlige opgave til eksamen på STX-A-niveau. 

Generelt mener vi at de ændringer og opstramning af formuleringer, der er foretaget på de forskellige ni-

veauer er sket på en måde, hvor faget fortsat stiller høje faglige krav til eleverne samtidig med at det er re-

levant i forhold til deres personlige dannelsesproces.  

 

Vedr. mundtlig eksamen i samfundsfag A og B niveau på STX og HTX på B niveau. 

 
Opfyldelse af de faglige mål i samfundsfag kræver 24-timers forberedelse til eksamen 
Vi vil i det følgende ud fra læreplanernes “faglige mål” og “arbejdsformerne” argumentere for, at man bi-
beholder 24 timers eksamen på samfundsfag A og B niveau på STX samt HTX på B niveau3. Det skyldes, at 
det er den bedste måde at teste eleverne i helt centrale faglige mål i læreplanen. I læreplanen for sam-
fundsfag på A og B niveau i STX står der følgende under ”de faglige mål”: ”... formulere præcise faglige 

                                                           
3
 Vi gør for en ordens skyld opmærksom på at samfundsfag på B-niveau på HF er identisk med B-niveau på STX. 
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problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, 
herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.”4 (Vores frem-
hævelser) 

Det hedder videre i afsnittet om ”arbejdsformen” om samfundsfag på A og B niveau samt HTX B-niveau: … 
”Der sker igennem det samlede forløb en udvikling frem mod mere selvstændiggørende og studieforbere-
dende arbejdsformer, således at eleverne selvstændigt kan opstille, undersøge og forklare faglige pro-
blemstillinger samt udvikle og diskutere innovative løsningsforslag med brug af fagets viden og metoder.” 
(Vores fremhævelser) 

Der lægges i de to citater op til, at undervisningen lægger vægt på at fremme elevernes selvstændighed og 
på at øge elevernes studiekompetence. Når eleverne skal udvikle deres færdigheder til selv at formulere 
problemstillinger, må det for os at se indgå som en del af eksamen, der jo netop er til for at teste, hvorvidt 
eleverne lever op til de faglige mål i fagene. Vi må pointere, at der her er tale om et meget højt og udfor-
drende fagligt mål, som eleverne ikke får mulighed for at demonstrere ved den foreslåede eksamen med 
kun 60 minutters forberedelsestid. 

Det forekommer i øvrigt ulogisk at eleverne skal lære at udarbejde synopsis i faget, når eksamensforbere-
delserne er på kun 60 min5. Synopsisformen er et element i eksamen ved de videregående uddannelser, og 
den blev inkorporeret i gymnasiereformen fra 2005 som fremmende i forhold til forberedelse til studier på 
de højere læreanstalter. Vi har gode erfaringer med denne skriftlige genre, da den netop træner eleverne i 
at udarbejde problemformulering og efterfølgende foretage faglige analyser. Synopsen fungerer også som 
et godt afsæt for en faglig samtale til den mundtlige eksamen. 

Den skriftlige prøve tester eleven på de samme områder, som den korte mundtlige prøve med 60 minutters 
forberedelsestid ville gøre. Således udleveres der færdigformulerede problemformuleringer, som relaterer 
sig til et materialesæt, hvor eleven skal udforme en individuel besvarelse ved anvendelse af samfundsfaglig 
viden, begreber, teorier og metoder. Der er altså tale om en høj grad af test af elevens udbytte af den teo-
retiske og empiriske viden fra undervisningen. Derfor mener vi i FALS, at det er hensigtsmæssigt at bevare 
24-timers forberedelse forud for den mundtlige eksamen, så eleverne bliver testet på flere relevante måder 
i forhold til de faglige mål i læreplanen. 
 

Aktualitetskravet i samfundsfag har brug for 24-timers eksamen 
I læreplanen for samfundsfag på A og B niveau i STX samt B-niveauet i HTX i afsnittet ”Identitet” hedder 
det: ”Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske 
begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse 
og studiekompetence.” Under de faglige mål er det formuleret som ” anvende og kombinere viden og kund-
skaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og an-
dre lande”. 

For at indfri dette faglige mål skal eleverne løbende holde sig ajour med den samfundsmæssige udvikling 
inden for en række af temaer, som opgives til eksamen (typisk 9-15 temaer afhængigt af om der er tale om 
A- eller B-niveau). Når eleverne skal til mundtlig eksamen, skal de altså også testes i deres viden om aktuel-
le samfundsmæssige emner og forhold. I betragtning af at visse emner i perioder ligger højt på mediernes 
dagsorden for siden at træde i baggrunden, har eleverne brug for tid til at søge informationer og opdatere 

                                                           
4
 I vejledningen for HTX - samfundsfag på B niveau står der tilsvarende at eleverne skal kunne ” formulere 

faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, 
herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.” 
5
 Se afsnittet i læreplanerne for samfundsfag på A- og B-niveau STX og B-niveau HTX ”Som værktøj til at 

skabe fagligt overblik og struktur og til at formulere problemstillinger i forbindelse med mundtlige oplæg 
arbejdes der systematisk med synopser.” 
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sig i forhold til et konkret samfundsfagligt emneområde, der måske ligger 2 år tilbage i forhold til, hvornår 
der sidst blev undervist i det. I forbindelse med den repetition, der foregår sidst i forløbet, vil opdateringer-
ne normalt være på overskriftsniveau og ikke videre dybdegående, da man skal nå at snakke om måske 10-
15 forløb. 

Selv om eleven vil kunne læse op på udviklingen på de enkelte temaer i læseferien, så levner en 60 min. 
forberedelsestid med ekstemporaltekster ikke mange muligheder for at vinkle aktualitets-dimensionen i 
forhold til eksamensspørgsmålet på en kvalificeret måde - i modsætning til det tidsmæssige råderum 24 ti-
mers eksamensformen tillader. Vi er bekymrede for, at man må acceptere overfladiskhed i elevernes kon-
krete kendskab til aktuelle samfundsmæssige begivenheder og forhold ved bedømmelsen af elevens præ-
stationer til mundtlig eksamen i samfundsfag. 

 

Fagligheden lider uden 24-timers forberedelse til eksamen 
I undervisningen skal der på den ene side ”anvendes afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer, således 
at eleverne får muligheder for at undersøge, dokumentere, formidle og diskutere empiriske og teoretiske 
sammenhænge. Der sker igennem det samlede forløb en udvikling frem mod mere selvstændiggørende og 
studieforberedende arbejdsformer, således at eleverne selvstændigt kan opstille, undersøge og forklare fag-
lige problemstillinger samt udvikle og diskutere innovative løsningsforslag med brug af fagets viden og me-
toder... Som værktøj til at skabe fagligt overblik og struktur og til at formulere problemstillinger i forbindelse 
med mundtlige oplæg arbejdes der systematisk med synopser.” 
  
På den anden side er eksamensformen ”en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med ukendte pro-
blemorienterede spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale… Opgaverne skal bestå af et tema med problem-
orienterede spørgsmål, der dækker de taksonomiske niveauer, og et bilagsmateriale på to til tre normalsi-
der a 2400 enheder (antal anslag inklusivt mellemrum). Hver opgave skal i videst mulig omfang indeholde 
både tekst og statistisk materiale.” 
  
Der er en klar modsætning her, fordi eksamensformen med 60 minutters forberedelse og 30 minutters ek-
samination på grundlag af lærerformulerede spørgsmål og et meget kortfattet bilagsmateriale på ingen 
måde afspejler den selvstændighed, som der arbejdes hen imod i undervisningen. Samtidig giver det be-
grænsede bilagsmateriale ikke anledning til større faglighed. Tværtimod bliver fagligheden langt mindre, 
end den er i dag. Reelt kommer eksamensformen på A- og B-niveau til at minde om samfundsfag på C-
niveau - blot med lidt længere forberedelses- og eksaminationstid. Eleverne får ikke længere mulighed for 
at arbejde selvstændigt med materialet, og med en kort forberedelsestid er der fare for, at eksamen bliver 
mere ’papegøjesnak’ end reflekterede, samfundsfaglige analyser. 
  
Ingen social slagside ved 24-timers eksamen 
Vi har bemærket at 24 timers prøven fra forskellig side har været angrebet for at have social slagside. Rig-
tigheden af den bekymring er aldrig blevet verificeret. Historier fra medierne om forældre, der har taget fri 
fra arbejde for at hellige sig deres barns SRP-opgave har givet næring til denne myte. Erfaringen fra lærer-
side er, at når eleven skal sætte sig ind i det ret omfattende ekstemporale materiale, så er evt. velment 
forældrehjælp mere til skade end gavn, fordi det forstyrrer og forvirrer. Det er kun eleven, der kender de 
præcise problemstillinger, som undervisningen har været vinklet i. I en EVA-rapport fra 2013, der bl.a om-
fattede samfundsfag på HF B-niveau (svarende til samfundsfag B niveau på STX), konkluderede man følgen-
de: ”Det ser ikke ud til, at fag/prøveform har betydning for, hvor stor forskellen i karaktergennemsnit er 
mellem socialgrupperne.”6 

 

                                                           
6
 https://www.eva.dk/projekter/2013/betydningen-af-social-baggrund-ved-prover-med-24-timers-

forberedelse/projektprodukter/prover-med-24-timers-forberedelse/download   (s.23) 

https://www.eva.dk/projekter/2013/betydningen-af-social-baggrund-ved-prover-med-24-timers-forberedelse/projektprodukter/prover-med-24-timers-forberedelse/download
https://www.eva.dk/projekter/2013/betydningen-af-social-baggrund-ved-prover-med-24-timers-forberedelse/projektprodukter/prover-med-24-timers-forberedelse/download
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Om reduktionen i det skriftlige arbejde. 

Bestyrelsen i FALS finder det uhensigtsmæssigt, at der er sket i reduktion i samfundsfag A-niveau på STXs 
skriftlige timetal. Man har skåret ned i timetallet fra 110 til 80 timer. Sammenlignet med andre fag er der 
tale om en procentvis større beskæring i samfundsfag STX på A-niveau. Det skriftlige arbejde stiller mange 
krav til eleverne, hvilket gør, at de har brug for træning til den omfattende 6-timers prøve til studenterek-
samen. Reduktionen vil typisk svare til en reduktion af det skriftlige arbejde i 2g med 2/3. Vi tilslutter i øv-
rigt den kommentar som GL fremsætter i deres høringsvar om den foretagne reduktion i timerammen til 
det skriftlige arbejde i fagene. 

 

Spansk 

Høringssvar fra Spansklærerforeningen 

Vi er generelt godt tilfreds med de nye læreplaner for faget. 

Trods det, vil vi gerne anføre et par bekymringspunkter. 

1) Af bilag 1 til bekendtgørelsen fremgår, at fordybelsestiden på A-niveau sænkes fra pt 110 timer til 
80 timer. Hvis der ikke gives mulighed for at ændre dette forhold og opskrive antallet af timer til 
fordybelsestiden, mener vi det skal fremgå tydeligt, at de 130 timer, som den enkelte elev alloke-
res, i høj grad anvendes til udvikling af elevernes skriftlige kompetencer. 

2) Ved FIP-kurserne har en del af foreningens medlemmer udtrykt betænkelighed ved anvendelsen af 
digitale hjælpemidler ved den mundtlige prøve, idet det giver mulighed for snyd ved eksamen, hvil-
ket ikke er hensigtsmæssigt for den faglige udvikling, endsige den daglige undervisning. 

3) Ang. flg. passus vedrørende de skriftlige prøver/ delprøve 1: ’Efter højst én time afleveres besvarel-
sen af første del af opgavesættet’ vil vi gerne have ændret tilbage til tidligere ordlyd: ’Efter en time 
afleveres ….’, da den nuværende ordlyd kan forlede vore elever til at afslutte delprøve 1 ’for tidligt’, 
altså uden at have gennemarbejdet besvarelsen godt nok. 

 

Studieretningsprojektet 

Klassikerforeningen har en sproglig kommentar 

Der er en lille sætning i SRP læreplanen, som bør slettes. Det er i udkastet, s.171, afsnit 3. 'TIlrettelæggelse 

af flerfaglige forløb frem mod studieretningsprojektet': 

"Fagligt samspil og træning af elevernes skriftlige kompetencer prioriteres ved at styrke studieretningspro-

jektet (SRP). Der skal løbende i gymnasietiden indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne til arbejdet 

med studieretningsprojektet (SRP). Som en del af disse forløb skal der indgå arbejde med basal videnskabs-

teori og faglig metode i et omfang på minimum 20 timer, og der skal spørges ind til det i den mundtlige ek-

samen i studieretningsprojektet (SRP)". 

Sætninger ser ud som om den er copy-pastet ind, da der hverken er mellemrum mellem disse linjer og de 

næste, ej heller er der sat punktum. Indholdet gentages desuden i de følgende sætninger. 
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Teknologi og Produktudvikling 

Høringssvar fra Teknologilærerforeningen vedrørende læreplaner i Produktudvikling, Teknologi B og A 

samt Studieområdet. 

 

Produktudvikling 

Ifølge gymnasieloven skal der i uddannelsen til teknisk studentereksamen lægges vægt på kombinationen 

af teori og praktik i værksteder og laboratorier, og grundforløbet skal bl.a. indføre eleverne i gymnasiets ar-

bejdsmetoder. 

På den baggrund stiller Teknologilærerforeningen sig undrende i forhold til at man i faget Produktudvikling 

ikke lader eleverne gennemføre et helt produktudviklingsforløb, der er en central arbejdsmetode i fagene 

Teknologi og Teknikfag. Samtidig skal eleverne opstille krav til en løsning/et produkt og begrunde i hvilken 

grad produktet lever op til de stillede krav og løser problemet – uden at fremstille et produkt, der kan te-

stes i forhold til kravene. At eleverne ikke skal fremstille et produkt finder foreningen uhensigtsmæssigt, da 

eleverne ingen erfaring har med produktudvikling og opstilling af krav/test.  

Foreningen ser undervisningen i teknologi som erfaringsbaseret læring, og ser teori og praksis som hinan-

dens forudsætninger. Foreningen anbefaler at eleverne i Produktudvikling skal gennemføre alle faser i et 

produktudviklingsforløb, herunder fremstilling og test af produkt. 

 

Teknologi B og A 

Teknologilærerforeningen ser teknologifaget på vej mod en større styring af metoder i faget. Det ser for-

eningen som en mulighed for, at der kan skabes en kultur og tradition omkring et mere struktureret fag, 

hvor eleverne bliver præsenteret for én metode til produktudvikling, hvortil der hører en række værktøjer. 

Foreningen ser problembaseret læring som et vigtigt ’studiekompetenceværktøj’ og ser produktudviklings-

metoden som beskrevet i læreplanerne som den metode, der beskriver faget og formålet med faget, nem-

lig at få eleverne til at reflektere og afsøge muligheder, før de foretager et kvalificeret valg. 

I forhold til rækken af værktøjer undrer foreningen sig dog over, hvorfor modelbygning indgår under fasen 

Produktprincip i teknologi A, og ikke i teknologi B. Foreningen ser også modelbygning som et vigtigt værktøj 

i teknologi B, og anbefaler at modelbygning også indgår her. 

Foreningen ser gerne at forskellen mellem teknologi B og A tydeliggøres under 3.2 Arbejdsformer med ind-

førelse af formuleringen: Herudover indgår virksomhedsprojekter, som omfatter opbygning af en virksom-

hed med udvikling af et produkt, tilrettelæggelse af produktionen, herunder fremstilling af produktet og 

markedsføring. 

Desuden foreslår foreningen at det tydeliggøres i læreplanen at det afsluttende projekt i teknologi A skal 

være et virksomhedsprojekt, hvor der tages udgangspunkt i en samfundsmæssig problemstilling. 
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Studieområdet 

Teknologilærerforeningen ser faget teknologi som et implicit fagligt samspil, hvor eleverne skal anvende vi-

den – fra faget selv og fra andre fag, særligt de naturvidenskabelige fag. Faget har en høj grad af skriftlig-

hed, så eleverne har behov for at kende rapportgenren og de tilhørende skrivehandlinger, samtidig skal 

eleverne kunne anvende særligt naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling. 

På den baggrund anbefaler foreningen, at der under punkt 3.2 Arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde 

indføres følgende formulering: 

Faget teknologi indgår i mindst to af forløbene i studieområdet. Mindst et forløb i samspil med dansk, for at 

styrke elevernes skriftlige færdigheder, og mindst et forløb med naturvidenskabelige fag, hvor de indgående 

fag bidrager med viden og metoder, eleverne kan anvende i forbindelse med projekter i teknologi. 

I faget Teknologi skal projektforløbene planlægges med disciplinbaserede projekter og problembaserede 

projekter, i Studieområdet fra opgaveprojekter over disciplinprojekter til problembaserede projekter. For-

eningen anbefaler, at der skabes en bedre sammenhæng imellem læreplanerne i forhold til begre-

ber/progression i projekttyper. 

 

Tysk 

Tysklærerforeningens kommentar 

Generelt mener styrelsen i tysklærerforeningen, at læreplansudspillet er gennemtænkt, klart og præcist, 
hvad vores fag angår! Der er god sammenhæng mellem faglige mål, kernestof og eksamen, og det er godt 
at fx krav til it, innovation og globalisering og flerfagligt samarbejde er indarbejdet. Faget har fået en bedre 
kobling til den virkelighed, eleverne skal kommunikere i. Vi mener også fortsat, at den nye eksamensform 
bedre vil kunne afdække elevens egne kompetencer end den tidligere 24-timers prøve, og vi er glade for, at 
pensum fra undervisningen skal bruges aktivt i den mundtlige prøve. 
Vi noterer os samtidig, at der er tale om en generel opstramning af kravene, både mht. pensum, test og 
evaluering af eleverne. Vi håber i den kommende tid at få afklaret nærmere herom, da det primære mål 
med undervisningen fortsat må være at motivere eleverne og derigennem skabe grobund for at højne de-
res faglighed. 

  



 48 / 57 

BILAG: GL’s høringssvar som udkast til lov om gymnasiale uddannelser fra 

den 21. september 2017. 
Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  
Kontoret for Gymnasiale uddannelser, ved 
audgym@uvm.dk 

GL’s bemærkninger til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser 
 

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) hilser velkommen, at der med det brede politiske forlig den 3. juni 

2016, som nu udmøntes med lovforslaget, er kommet en afklaring af de gymnasiale uddannelser i de kom-

mende år. GL’s bemærkninger nedenfor er opdelt i først GL’s overordnede bemærkninger, så peges på to 

markante problemfelter, fulgt af bemærkninger om implementeringen, hvorefter bemærkninger følger til 

de enkelte paragraffer.  

GL’s overordnede bemærkninger 

GL er fortsat bekymret for, at reformen vil mindske adgangen til gymnasierne, primært ved hjælp af 

strammere adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. GL mener ikke, det er den rigtige måde at ændre 

optagemønstre på og er bekymret for, at de nye adgangskrav vil ramme socialt skævt. 

GL hilser velkommen, at de gymnasiale uddannelser sidestilles og samtidig både fagligt og dannelsesmæs-

sigt bevarer deres egenart. 

Der har i forhandlingsforløbet været en omfattende diskussion af almendannelse og dennes vægtning i ud-

dannelserne. GL anerkender, at der politisk er blevet lyttet til debatten, og at forliget endte med at vægte 

almendannelse højere. GL opfordrer til, at almendannelse afspejles og prioriteres i læreplanerne.   

Selv om der med reformen indføres en pligt til at træne elevernes innovative og digitale kompetencer, og 

der skal arbejdes med karrierekompetence, så giver det ikke faglig mening mekanisk at indarbejde be-

stemmelser herom i alle fag. Det skal indgå i arbejdet med at udforme de nye læreplaner, men de konkrete 

krav om denne indsats skal alene medtages i de læreplaner, hvor det giver faglig mening. Karrierekompe-

tence ligger mere oplagt som en fælles opgave for studieretningsteamet. 

Det er afgørende, at reformen ikke kommer til at svække elevernes skriftlige kompetencer. Derfor er det 

vigtigt, at den nye 130/150t pulje primært anvendes til at sikre elevernes skriftlige kompetenceindlæring. 

GL finder økonomien bag reformen utilstrækkelig. Helt overordnet er det vanskeligt at implementere en 

reform uden tilførsel af resurser. Derfor ser GL med tilfredshed på, at der er afsat resurser til en forstærket 

efteruddannelsesindsats. Virkeligheden bag reformens økonomi er imidlertid den, at gymnasierne selv me-

re end finansierer denne indsats i og med at tælledagen ændres, hvilket samlet set giver skolerne færre 

penge at drive uddannelse for. GL er bekymret for reformens økonomiske konsekvenser for udkantsskoler 

samt skoler med mange frafaldstruede elever. Specielt i forhold til hf, hvor skolerne skal yde en særlig ind-

sats for at undgå frafald i starten, vil den udskudte tælledag ramme skolerne økonomisk hårdt. På hf er der 

ikke noget grundforløb på tre måneder, og GL opfordrer derfor til, at man fastholder den nuværende op-

tællingsdato for hf-kursisterne. 

mailto:audgym@uvm.dk
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GL hilser velkommen, at studieområdet på hhx og htx forenkles og nytænkes, samt at den tværfaglige for-

pligtelse bevares. Ligeledes er det positivt at SOP’en sidestilles timetalsmæssigt på det erhvervsgymnasiale 

område, og at der for alle de treårige uddannelser indføres et mundtligt forsvar af det nye studieområde-

/studieretningsprojektet.  

Det er politisk besluttet, at fjerne den strukturelle ramme for det tværfaglige samarbejde på stx ved at 

fjerne AT. I den sammenhæng er det vigtigt at sikre, at eleverne fortsat kvalificeres til at forstå faglige pro-

blemstillinger i en tværfaglig sammenhæng som et led i at opnå studiekompetence, og at fagene fortsat 

forpligtes til at indgå i et fagligt samspil. Dette bør skolerne forpligtes til at sikre, og det bør ske i en ramme, 

hvor den enkelte faglærer er ansvarlig for, at eleverne arbejder med at forstå dette samspil. GL er mod-

stander af forslaget om at tillade enkeltfaglige studieretningsprojektopgaver. Studieretningsprojektet for-

beredes ved mindre tværfaglige forløb undervejs i forløbene, og det er demotiverende, hvis den oplæring 

der ligger heri, ikke indgår i kriterierne for den afsluttende opgave, der nu afprøves ved en obligatorisk prø-

ve. Opretholdes forslaget, skal reformfølgegruppen følge udviklingen i hvor mange elever, der skriver stu-

dieretningsprojekt i ét fag, da det skal fastholdes, at denne mulighed kun bør benyttes af en mindre gruppe 

elever. 

GL er bekymret for, at reglerne for de nye, færre studieretninger begrænser mulighederne for at oprette 

hold i begyndersprogene, også selv om der indføres tiltag, der skal støtte sprogene. GL mener, at der er 

grund til i særlig grad at følge reformens konsekvenser for den sproglige mangfoldighedi bredden og dyb-

den, samt i hvilken grad gymnasierne fortsat fungerer som fødekæde for, at universiteterne kan opretholde 

et bredt udbud af studier i fremmedsprog. Ellers må reformen justeres. GL opfordrer til, at ministerens be-

føjelser til at godkende lokale studieretninger bliver blødt op i forhold til den meget restriktive udlægning 

af dispensationsmuligheden til lokale studieretninger, som ministeriet hidtil har udmeldt på baggrund af 

bemærkningerne til lovforslagets § 26, stk. 3. Når det sikres, at studieretningsfagene giver gode muligheder 

for fagligt samspil og giver eleverne adgang til videregående uddannelser inden for det faglige område, som 

de retter sig mod, bør der være mulighed for at søge om en lokal studieretning. Det kan også være en styr-

kelse af det faglige niveau i en studieretning, at den ikke kun godkendes ét sted i landet, men at der er et 

par skoler med samme studieretning, der kan udveksle erfaringer. 

GL stiller sig tvivlende overfor, om reformen styrker matematik ved at gøre matematik B obligatorisk for de 

fleste gymnasiale elever på de treårige uddannelser. Også dette bør følges nøje. 

I forhold til hf er GL tilfreds med, at forligsparterne lyttede til sektoren og GL, så eleverne fortsat kan opnå 

generel studiekompetence inden for en toårig tidsramme, forudsat at de vælger de nødvendige fag i den 

udvidede fagpakke.  

Det forkortede grundforløb giver store lokale udfordringer. Forløbet må ikke blot være et tre-måneders in-

trokursus, der tager tid fra den faglige indlæring. Det er afgørende, at eleverne sikres en god skolestart med 

en tryg social ramme, hvor de indplaceres på klasser og hold. Det er også en administrativ belastning at 

skulle optimere dannelsen af studieretninger ud fra elevønsker og eksisterende lærerkompetencer kort tid 

efter, at eleverne foretager deres valg i slutningen af grundforløbet. 

GL mener, at det er problematisk med en medtællende karakter på det forkortede grundforløb på tre må-

neder, fordi en medtællende karakter så tidligt i uddannelsen vil betyde øget karakterræs i stedet for læring 

og trivsel. Efter tre måneder har læreren kun et spinkelt fagligt grundlag for at give en medtællende karak-

ter, og elevens retssikkerhed er yderligere svækket af, at der ikke er ekstern censur på denne vurdering. 
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Et af de politiske mål med reformen er at styrke elevers valg af uddannelse, undgå frafald og sikre hurtigere 

gennemførsel. Derfor er det problematisk, at gennemførelses- og studievejledningen på den enkelte skole 

ikke styrkes med reformen. GL mener, at gennemførelsesvejledningen bør varetages af gymnasierne. 

GL har gennem længere tid arbejdet for, at kravene til eux-merkantil og afstigningsmuligheder blev stram-

met op, så de levede op til uddannelsens formål. Dette er foreslået i følgelovene til reformen, hvilket GL 

gerne vil kvittere for.   

GL arbejder for, at der i højere grad bliver koordineret kapacitet, fag og retninger mellem skolerne. Når de 

gymnasiale uddannelser sammenskrives i en lov og ligestilles på alle måder, vil det være naturligt, at alle de 

gymnasiale uddannelser indgår i de forpligtende samarbejder og fordelingsudvalg.  

To markante problemfelter i lovteksten 

Lovforslaget skal udmønte den politiske forligstekst. Men på to – helt afgørende – områder er der skrevet 

elementer ind i lovforslaget, som ikke fremgår af reformteksten, og som på hver deres måde vil få konse-

kvenser, som vil modvirke intentionen i reformteksten. 

1. Krav til lærernes kompetencer sænkes markant 

Forligspartierne ønsker at hæve det faglige niveau i gymnasieuddannelserne. Et højt fagligt niveau kræver 

lærere med relevante faglige kompetencer. Og disse krav slækkes der markant på i lovforslaget, uagtet at 

det ikke indgår som en del af forligsteksten.  

Af § 56 fremgår, at det fremover er tilstrækkeligt med en professionsbachelor – og ikke en kandidatgrad – i 

´tekniske, teknologiske, herunder informationsteknologiske, matematiske, naturvidenskabelige og er-

hvervsøkonomisk orienterede fag i kombination med relevant videre- og efteruddannelsesamt eller kvalifi-

cerende erhvervsmæssig beskæftigelse´. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring for de erhvervsret-

tede fag. Hermed indføres med ét slag, at stx og hf omfattes af et fra hhx og htx gældende lavere kompe-

tencekrav for en lang række fag, og at matematiske fag desuden omfattes af listen.Derved åbnes mulighed 

for at slække på kravene i forhold til i dag til undervisere i de naturvidenskabelige fag på stx og hf og i ma-

tematikpå stx, hf og hhx. Man indfører altså et lavere kompetencekrav på flere fag og uddannelser; et kom-

petenceniveau som GL gentagne gange har kritiseret.På de erhvervsgymnasiale uddannelser er gældende 

ordning begrundet med, at kvalificeret erhvervsmæssig beskæftigelse giver en særlig faglig mening i er-

hvervsrelaterede fag. Dette argument kan ikke overføres til stx og hf. 

GL finder det meget problematisk at en reform, der ønsker at styrke det faglige niveau, i samme moment 

sænker lærernes kompetencer i en lang række fag i ganske omfattende grad; fra 5 års uddannelse på uni-

versitetet til en professionsbachelor med et helt andet uddannelsesmæssigt sigte. GL støtter princippet om 

ligestilling af uddannelserne, men mener, at der kompetencemæssigt bør sigtes mod det højeste, gældende 

uddannelsesniveau, som er det gældende fra stx og hf, og tilsvarende er det afgørende, at man fastholder 

niveauet i de faglige mindstekrav.  

GL anerkender, at der med reformen kan opstå problemer med at rekruttere lærere til udvalgte fag, men 

dette kan løses på mere kvalificerede måder ved fx midlertidigt at ansætte medarbejdere, fx kandidater fra 

matematiske, naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, som tilbydes videreuddannelse på et af de 

mange tilbud, som universiteter udbyder til formålet. Men den mulige mangel på matematiklærere retfær-

diggør ikke at slække på kravene til lærernes kvalifikationer.  
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GL opfordrer derfor til, at formuleringerne i udkastet til lovteksten ændres, så alle lærere, der underviser på 

gymnasiale uddannelser, skal have kompetencer, der svarer til gældende regler for stx og hf. Gennemføres 

dette ikke, bør kompetencekravene følge de nuværende gældende regler, og dermed skal undtagelserne for 

en kandidateksamen fortsat kun gælde de erhvervsrettede fag, som findes på hhx og htx. Og her er mate-

matik IKKE inkluderet i den gruppe af fag, som betegnes erhvervsrelaterede.  Se forslag til ændringer i lov-

teksten under kapitel 7. 

2. Årskarakterer på hf vil svække hf’s særlige formål  

GL er stærkt kritisk overfor, at der ifølge lovforslaget skal indføres årskarakterer i de seks obligatoriske fag i 

faggrupperne på hf. Dette er heller ikke et element, der fremgår af forligsteksten. Årskarakterer vil ændre 

læringsmiljøet på hf og dermed udfordre hf’s særlige profil, som det netop er et politisk ønske at fastholde. 

De elever, der vælger hf, lærer bedre i et læringsmiljø uden årskarakterer og præstationskultur.  

GL opfordrer derfor til, at der findes en bedre løsning på bedømmelsen af det faglige niveau i faggrupperne, 

således at årskarakterer undgås, og det faglige samspil fastholdes. En konkret løsning kan være, at eleverne 

i slutningen af undervisningsperioden i hver af de to faggrupper udarbejder en skriftlig projektopgave, der 

inddrager væsentlige elementer af faglighed fra de tre fag samt fagenes samspil i faggruppen. Den skriftlige 

projektopgave i hver faggruppe bedømmes af faglærerne fra de tre involverede fag. Karaktererne for de 

skriftlige, afsluttende projektopgaver er medtællende i elevens samlede eksamensresultat, ligesom karak-

teren fra den enkeltfaglige mundtlige eksamen i hver faggruppe. 

 

Implementering af gymnasiereformen 

GL opfordrer til at reformen, og specielt de ovenfor anførte opmærksomhedspunkter, følges nøje i den re-

formfølgegruppe, det er aftalt nedsat, således at der kan ske eventuelle justeringer af reformen til gavn for 

eleverne og kvaliteten i uddannelserne. Det er specielt vigtigt at følge, om den nye struktur for grundforlø-

bet er med til at styrke elvernes faglige niveau. Det er vigtigt, at lærerne inddrages i implementeringspro-

cessen, også lokalt, så der er enighed om, hvordan der lokalt skal prioriteres, når de enkelte elementer af 

reformen skal udmøntes. Her er det vigtigt,at skolerne prioriterer efteruddannelse af lærerne, så de både 

fagligt og didaktisk er klædt på til at udmønte de ændringer, reformen lægger op til i den daglige undervis-

ning. Reformfølgegruppen skal derfor også følge udviklingen i efteruddannelsesindsatsen på skolerne. En-

delig er det vigtigt, at reformfølgegruppen ser på, hvordan reformen påvirker skolernes økonomi som følge 

af de nye opgaver, der ikke er finansierede. 

 

Konkrete bemærkninger til de enkelte paragraffer 

I bemærkningerne til de enkelte paragraffer nedenfor har GL lagt vægt på de punkter, hvor vi foreslår, at 

udmøntningen af reformforliget bør ændres i forhold til udkastet og et antal punkter, hvor der i lovudkastet 

foreslås uhensigtsmæssige ændringer, som ikke er betinget af forligsteksten. Til slut kommer GL’s kommen-

tarer til følgelovene.  

Kapitel 1. Uddannelsernes formål 

GL hilser velkommen, at man formulerer en fælles formålsbeskrivelse for de gymnasiale uddannelser med 

en præcisering af de enkelte uddannelsers profiler. Det er positivt, at det er indskrevet, at de gymnasiale 

uddannelser skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse. Det er imidlertid også vigtigt, at dette 

aspekt medtænkes ved formuleringerne af fagbilagene i de kommende uddannelsesbekendtgørelser.Det 
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samme gælder formålet om, at eleverne skal have forståelse for såvel det nære som det europæiske og 

globale perspektiv. Det skal ikke kun stå som en hensigtsmæssig formulering i lovens §1, men forankres i 

det faglige arbejde, hvor det er relevant og derfor medtænkes ved udarbejdelsen af fagbilagene. §5’s un-

derstregning af, at uddannelsen er nært forbundet med videnskabsfagene og videnskabsrelaterede pro-

blemstillinger, understreger behovet for at fastholde lærerkompetencekravet på kandidatniveau i alle fa-

gene. 

Den tidligere bestemmelse i §5 i de enkelte gymnasiale love om, at eksamen giver adgang til videregående 

uddannelser efter de regler, der er fastsat herom, er udeladt i lovforslaget. GL foreslår, at denne bestem-

melse igen indføjes, fx som et ny §2, stk. 6. 

Kapitel 2. Optagelse 

GL er fortsat bekymret for, at der med reformen indføres adgangskarakter til gymnasierne. GL mener ikke, 

at det er den rigtige måde at ændre optagemønstre på og er bekymret for, at de nye adgangskrav vil ram-

me socialt skævt samt afskære motiverede unge med lavere karakterer fra at få en gymnasial uddannelse. 

GL har generelt opfordret til opstramning af den helhedsvurdering, der eksisterer i dag. De mange karak-

terkrav gør systemet vanskeligt at gennemskue for den enkelte elev.  

§8 GL foreslår, at der ikke skal være mulighed for optag på hf efter 9. klasse, da dette skærer kravet om 10. 

klasse eller andre erfaringer væk, så uddannelseslængden reelt afkortes med et år. Det er en selvmodsigel-

se at have intentioner om højere kvalitet og målrettet uddannelse og samtidig markant forringe uddannel-

seskravet til de korte og mellemlange videregående uddannelser, som mange hf'ere vælger. Folkeskolelæ-

rere, sygeplejersker, politifolk og socialrådgivere har brug for både modenhed og stærke kompetencer. Der-

for er en afkortning af deres uddannelse med et år en dårlig idé. 

 § 11 GL bifalder, at der er tale om en helhedsvurdering på baggrund af både en prøve og en samtale med 

ansøgeren. 

§14 GL bifalder, at det i lovforslaget dels præciseres, at elever fra eux-forløb har mulighed for at skifte til en 

tre-årig gymnasial uddannelse i løbet af grundforløbet uden tab af tid. Samtidig er det afgørende, at det 

fremgår, at ansøger skal opfylde de generelle krav for at blive optaget på en gymnasial uddannelse, således 

at adgang til eux ikke bliver en smutvej for adgang til de treårige gymnasiale uddannelser.  

Kapitel 3. Organisering og indhold af stx, hhx og htx 

§ 19 GL undrer sig over, at der er så store variationer i timetallene for de treårige gymnasiale uddannelser, 

som man politisk ønsker at sidestille. Det er ikke gennemskueligt, hvorfor timetallene i stx og hhx ændres 

fra at have samme undervisningstimetal og næsten samme elevtimetal (med en lidt større elevtidsramme 

på stx) til nu at have færre undervisningstimer på stx end på hhx.  

§ 19 stk. 8 og 9Det er afgørende, at reformen ikke kommer til at svække elevernes skriftlige kompetencer. 

GL forudser, at reformen svækker den skriftlige kompetence. 130/150t puljen, som uddannelsestiden udvi-

des med, er taget fra den elevtimepulje, der tidlige var rammen om elevernes skriftlige kompetenceindlæ-

ring. Det kan give god mening at arbejde med omlagt skriftlighed, hvor læreren sammen med eleverne ar-

bejder med den skriftlige dimension. Men hvis 130/150t puljen anvendes til en række andre tiltag end ele-

vernes skriftlige kompetenceindlæring, og ikke mindst hvis enkelte elever får lov til at bruge timepuljen til 

et yderligere valgfag, så vil det gå ud over elevernes skriftlige kompetence. Det er særligt vigtigt,at omlæg-

ningen ikke medfører, at fordybelsestiden reduceres i forhold til det elevtimetal, der i dag er tildeltde 
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fag/faglige områder, hvor den skriftlige kompetence indgår ved de afsluttende prøver. Hvis der er vide 

rammer for anvendelsen af 130/150t puljen og elevernes fordybelsestid, kan det også give unødigt bureau-

krati, når de mange forskellige ønsker og interesser for at anvende timerne skal drøftes. 

§21 Grundforløbet på tre måneder, med efterfølgende studieretningsvalg, er en markant ny konstruktion i 

organiseringen af uddannelserne. Det er vigtigt, at undervisningen i grundforløbet tilrettelægges, så elever-

ne får en fast social ramme med en klasse/holddannelse, der sikrer en god skolestart. GL er bekymret for, 

om det giver administrativt besvær, når skolerne på kort tid, efter at eleverne foretager deres valg af stu-

dieretning i slutningen af forløbet, skal optimere imødekommelsen af elevernes valgønsker i forhold til de 

lærerkompetencer skolen råder over, udarbejde nyt skema og danne klasser mv. 

Ministeriet bør evaluere grundforløbet efter maksimum et år for dels at samle positive erfaringer og for 

dels at sikre, at uhensigtsmæssigheder i konstruktionen ændres. 

§ 21, stk.5 Jf. GL’s overordnede kommentarer s.3, foreslår GL, at karakteren for den afsluttende interne 

prøve bevares, men at den ikke er medtællende.  

stk. 6 Evalueringssamtalens formål er at kvalificere elevens valg af studieretning. GL foreslår derfor følgen-

de tilføjelse ”… der afdækker elevens faglige niveau og ønsker til videregående uddannelse for derved at 

kvalificere elevens valg af studieretning”. 

§25, stk. 7 (og §37, stk. 6) I de generelle bemærkninger pkt.2.1.8.2.1 skrives,at de private institutioner som 

noget nyt får mulighed for profilering i en bestemt faglig retning ved at kunne erstatte visse obligatoriske 

fag på C-niveau med andre fag og niveauer fra den gymnasiale fagrække; dog kan fagene matematik, fysik, 

samfundsfag ogreligion ikke udskiftes. GL foreslår, at denne mulighed fjernes, da den både giver en udfor-

dring i forhold til videregående uddannelsers forventninger til gymnasiale elever om at have bestemte fag-

lige forudsætninger og vanskeliggør elevers flytning fra én skole til en anden i løbet af den gymnasiale ud-

dannelse.  Forslaget giver en forskel på stx, afhængig af om den udbydes af en offentlig eller privat udby-

der, som ikke er fagligt begrundet. Hvis ønsket er at tilgodese små skoler, så bør man i stedet drøfte hvilke 

bestemmelser, der kan fraviges på små skoler, uden at det går ud over den nationale standard af studen-

tereksamen. GL mener ikke, at vilkår og muligheder for tilrettelæggelse af uddannelsen skal afhænge af 

ejerform. Da alle fag på stx indgår i eksamensudtrækket, er det også vigtigt, at en udefrakommende censor 

kan forudsætte, at de faglige krav og undervisningens indhold er ens på landets gymnasier, så eleverne bli-

ver bedømt ud fra de samme kriterier.I øvrigt er det overraskende,set i lyset af reformens ønske om at 

styrke elevernes matematiske og naturvidenskabelige kompetencer, at bestemmelsen tillader fravalg af fa-

gene i §25, stk. 1 pkt. 12 - kravet om at eleverne skal have to naturvidenskabelige fag på C-niveau.  

§ 26 Den tidligere forpligtelse til at udbyde et minimum af forskellige hovedindgange af studieretninger er 

udeladt. GL sætter spørgsmålstegn ved, hvordan der sikres et bredt udbud af studieretninger i alle geografi-

ske områder. Det er specielt vigtigt, at der indføres en pligt til at koordinere udbud og oprettelse af studie-

retninger og valgfag med sprog, så der fremover oprettes studieretninger og sprogvalghold, der kan sikre, 

at gymnasierne regionalt/inden for fordelingsudvalgenes områder leverer en bred vifte af sprogkompeten-

cer, der blandt andet sikrer fødekæden til sprogstudierne og dermed kan være med til dække samfundets 

behov for sprogkompetencer. 

Tidligere kunne undervisningsministeren fastsætte yderligere rammer for udbud og oprettelse af studieret-

ninger. Disse rammer er i særlig grad formuleret i stx-bekendtgørelsen, hvor det bl.a. lyder i § 55 stk. 3: 
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”Skoler, der ikke er private gymnasieskoler, skal i samarbejde med andre skoler i et forpligtende samarbej-

de, som skolen deltager i, sikre, at der inden for det geografiske område udbydes undervisning i alle de fag, 

som indgår som et specifikt adgangskrav på en eller flere videregående uddannelser *..+” 

Som minimum bør denne forpligtelse skrives ind i loven. Som loven står nu, er der ingen sikring af, at der 

udbydes alle relevante fag i forhold til optagelse på en videregående uddannelse.   

§26, stk. 2 Der åbnes for blandede studieretninger uden begrænsninger. Den politiske intention er at be-

grænse antallet af studieretninger, og det kan så undre, at der ikke stilles mere kvalificerende krav til, hvor-

når der kan laves blandede studieretninger. Når der skrives, at det er den pædagogiske leder, der har an-

svaret for at sikre, at det er muligt at tone undervisningen til elevernes forskellige studieretningsprofiler, så 

forudsætter GL, at dette indebærer, at lederen er pligtig til at tildele ekstra tid til den lærer, der skal sikre, 

at undervisningen tones; ikke blot efter én studieretning, men efter flere. 

§ 26, stk. 3 GL mener, at bestemmelsen bør udvides, så det ikke kun er i helt særlige tilfælde, at der kan gi-

ves dispensation til at oprette en særlig studieretning med det formål at fastholde og sikre lokale styrkepo-

sitioner. Desuden anbefaler GL, at der særligt i det første år gives flere dispensationer, selv om bestemmel-

serne for dispensation endnu ikke er fastsat, for netop at forhindre at lokale styrkepositioner ikke eroderes 

i en overgangsperiode.   

§ 27 (og 39) GL hilser velkommen, at stk. 2 forpligter alle skoler til at oprette valghold, der søges af 10 ele-

ver. Reformfølgegruppen skal følge udviklingen og sikre, at denne bestemmelse der sikrer, at eleverne har 

rimelige muligheder for at få deres valgønsker imødekommet, ikke undermineres af, at skolerne indfører en 

uhensigtsmæssig restriktion i det udbud, de laver af valghold ud fra økonomiske hensyn. 

§30GL foreslår, at det tydeliggøres, hvordan de flerfaglige forløb rammesættes. Så første sætning suppleres 

med det her i kursiv anførte: ”I uddannelsen til almen studentereksamen skal der løbende i gymnasietiden 

indgå flerfaglige forløb, herunder forløb med skriftlige flerfaglige produktkrav, som forbereder eleverne til 

arbejdet med et studieretningsprojekt på tredje år.” 

§ 30, stk. 3 Det er positivt, at erhvervscasen på hhx ikke længere er en del af studieområdet, men bibehol-

des og i stedet bliver et obligatorisk fagligt samspil mellem fagene virksomhedsøkonomi og afsætning. 

§ 31 GL opfordrer til, at omfanget af samlæsning på tværs af studieretninger og uddannelser følges. Inten-

tionen om at tilgodese elevernes forskelligartede behov og skolernes problemstillinger i forhold til at opret-

te små hold er sympatisk. Men erfaringerne fra eux-uddannelserne viser, at den samlæsning ikke må blive 

normen, da det rejser en række problemstillinger i relation til toning i forhold til studieretninger og samar-

bejde mellem fagene.  

§32 Afvikling af undervisnings- og fordybelsestid i eksamensperioden bør kun forekomme i 1. og 2. g / 1. hf 

og kun i et sådant omfang, at eleverne har mulighed for at honorere kravene til eksamensforberedelse.  

Kapitel 4. Organisering og indhold af hf 

§33, stk. 5 GL foreslår følgende justering: … 80 timer i uddannelsen, hvorfra institutionens leder fordeler 

timer til fag eller faglige aktiviteter, … 

§35, stk.3 GL er for en styrket formativ evaluering. Det er naturligt, at rammerne for den formative evalue-

ring drøftes på skolen, men det er vigtigt, at udformningen i klasser forankres hos den enkelte lærer. 
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§37, stk. 2 GL bifalder, at udbudssteder med få hf-spor kan udbyde mindre fagpakker med to C-fag. 

§37, stk. 6 Se bemærkningen til §25, stk. 7 ovenfor. 

§38GL foreslår, at det klargøres, at: ”Projekt- og praktikperioderne skal bruges til faglig fordybelse, hvor 

eleverne løserkonkrete og virkelighedsnære problemstillinger inden for det valgte fagområde gennem en 
kombination af praktisk feltarbejde og faglig undervisning.” Følgegruppen bør følge skolernes arbejde med 
at planlægge og afvikle projekt- og praktikperioderne for at se, om der er uhensigtsmæssige forhold. 
 
§ 38, stk. 2Flere hf-skoler peger på, at det giver store problemer skemamæssigt at planlægge det udvidede 
timetal for elever, der følger en udvidet fagpakke. De har et meget koncentreret fagligt forløb i 2.hf og må 
til gengæld forventes at have mindre brug for professionsrettede praktikforløb. GL foreslår derfor, at elever 
på udvidede fagpakker fritages for projekt- og praktikforløb i 2.hf. Samtidig bør det være muligt at flytte 
nogle af deres timer ned i 2. semester. 
 
§ 41 stk. 3 For at sikre det studieforberedende sigte, bør det fortsat være obligatorisk at kursister, der 
sammenstykker en fuld hf på hf-enkeltfag, udarbejder en større skriftlig opgave.  
 
Mange hf-enkeltfagskurser beklager, at forslaget fjerner muligheden for at gennemføre undervisning i kul-
tur- og samfundsfaggruppen og den naturvidenskabelige faggruppe, da man fremover skal gennemføre 
seks enkeltfaglige forløb; en ændring der også medfører en tredobling af kursisternes deltagerbetaling til 
disse fagområder. GL opfordrer til, at man bibeholder formuleringen i den nuværende hf-lovs § 23, pkt. 2, 
hvor kursisterne kan vælge mellem de to faggruppeforløb eller seks enkeltfaglige forløb. 
 
§ 41 Ligestilling af de gymnasiale uddannelser bør også gælde for deltagerbetaling, således at deltagerbeta-
ling fjernes på hf-enkeltfag. 

Kapitel 5. Mødepligt m.v. 

§43 Det fremgår, at skolens ledelse kan fastsætte regler om studie- og ordensregler. Af de nuværende reg-

ler fremgår det, at ledelsen fastsætter. GL forudsætter, at der også fremover skal fastsættes regler. 

§43 stk. 3 GL bemærker, at der indsættes en ministerbeføjelse til at fastsætte sanktioner overfor elevad-

færd uden for institutionen samt at tilbageholde private genstande i særlige tilfælde. GL tager ministerbe-

føjelsen til efterretning. Det undrer dog GL, at private genstande kan tilbageholdes udover det tidspunkt, 

hvor institutionens tilbud ophører. 

Kapitel 6. Prøver og eksamen 

§ 45 GL går ud fra, at der fortsat vil være skriftlig, ekstern censur på SRP/SRO forud for en mundtlig eksa-

men. Det bør derfor præciseres, at studentereksamen er en samlet eksamen, som omfatter mindst ti prø-

ver efter udtræk, hvoraf én altid er bedømmelsen af studieretningsprojektet/studieområdeprojektet inklu-

sive en mundtlig prøve, jf. § 30, stk. 1, eller et studieområdeprojekt, jf. § 30, stk. 2, samt en skriftlig prøve i 

dansk A. 

§46, stk. 2 GL opfordrer stærkt ministeriet til at genoverveje forslaget om at indføre årskarakterer i fagene i 

de to faggrupper. Årskarakterer er i modstrid med læringsmiljøet på hf, og organisationerne i sektoren er 

imod at indføre årskarakterer på hf. GL opfordrer til, at det faglige samspil i faggrupperne fastholdes og 

evalueres.   

GL foreslår, at den enkeltfaglige mundtlige prøve suppleres af en skriftlig projektopgave, som eleverne ud-

arbejder i slutningen af undervisningsperioden i hver af de to faggrupper. Den skriftlige projektopgave ind-

drager væsentlige elementer af faglighed fra de tre fag i faggruppen. Projektopgaven i hver faggruppe be-



 56 / 57 

dømmes af faglærerne fra de tre involverede fag, og karaktererne for de skriftlige afsluttende opgaver er 

medtællende i elevens samlede eksamensresultat.  

 

§47 konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. 

§ 48 stk. 3 Det afgørende er, at: ”Hver elev eller kursist bedømmes individuelt”. GL foreslår derfor, at tek-

sten forenkles, ved at følgende udgår: ”Prøverne er individuelle for hver elev eller kursist. Det gælder dog 

ikke prøver, hvor flere elevers eller kursisters deltagelse er en forudsætning for en del af prøvens gennem-

førelse”. 

§52 bemærkningernevedrørende24-timersprøveformen. GL opfordrer til, at man bevarer 24t prøveformen 
dér, hvor læreplans-skrivegrupperne peger på, at denne prøveform er den fagligt foretrukne. Det politiske 
forlig siger netop, at den skal bevares, hvor den er fagligt velbegrundet, selv om der er et ønske om at be-
grænse antallet. 

Kapitel 7. Institutionens lærere 

I forlængelse af bemærkningerne i indledningen foreslår GL, at §56 stk. 2 tager udgangspunkt i den gæl-

dende uddannelseslov for hhx og htx og formuleres som følger, idet begrundelsen for, at den kun bør gæl-

de for de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, skal findes i fagenes formål:  

§56 stk. 2.Det faglige niveau kan inden for erhvervsrelaterede fag på hhx og htx desuden erhverves ved ud-

dannelse fra handelshøjskole eller universitet, hvis vedkommende ikke i forvejen har en kandidatuddannel-

se eller ingeniørhøjskole i kombination med efterfølgende fagligt kvalificerende, erhvervsmæssig beskæfti-

gelse.  

§56, stk. 4For ikke at slække på de krav til lærernes faglige kompetence er det vigtigt at fastholde den nu-

værende bestemmelse om, at man skal have 120 ECTS point for at opnå faglig kompetence i et fag, der lig-

ger i et andet fakultet end der, hvor man kan sit hovedfag (specialefag). 

Herudover foreslår GL et nyt §56, stk. 5, idet de nuværende stk. 5,6 og 7 ændres til stk. 6, 7 og 8: 

§56 stk. 5 Faglig kompetence er yderligere betinget af, at lærerens eksamen opfylder faglige krav, svarende 

til kravene i Uddannelses- og Forskningsministeriets vejledning: Retningslinjer for universitetsuddannelser 

rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (faglige mindstekrav). 

Kapitel 8. Institutionens leders pædagogiske opgaver og ansvar 

For at fremme fastholdelse og trivsel foreslår GL følgende formulering:   

§ 59 For at fastholde elever i uddannelse og sikre et sundt læringsmiljø skal institutionen tilbyde eleverne 
vejledning om at gennemføre uddannelsen og i øvrigt indgå i samarbejde med Ungdommens Uddannelses-
vejledning om at yde bistand til de elever, der har behov herfor.  

Kapitel 9. Forskellige bestemmelser 

Ingen bemærkninger. 

Kapitel 10. Fravigelser af loven 

Ingen bemærkninger. 
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Kapitel 11. Tilsyn, kvalitetssystem og klage 

GL undrer sig over, at teksten om ministeriets tilsyn er faldet ud. GL foreslår, at det fortsat stadfæstes, at 

ministeriet fører tilsyn, herunder at ministeriet kan besøge skoler og indhente de for tilsynet nødvendige 

oplysninger fra skolerne. 

Kapitel 12. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

GL så gerne, at eleverne fortsat anførte en uforpligtende forhåndstilkendegivelse af studieretningsinteres-

sen til brug for skolernes planlægning. GL foreslår, at der som minimumindføres en overgangsordning det 

første år, så eleverne i lighed med i dag skal anføre en forhåndstilkendegivelse af, hvilken studieretning de 

ønsker, når de vælger gymnasium. Det kan være i form af et ikke-bindende tilsagn, som ikke ændrer ved re-

formens bestemmelse om, at eleverne foretager deres endelige valg af studieretning i slutningen af grund-

forløbet. Formålet er at give skolerne et redskab, de kan anvende ved dimensionering af deres udbud af 

studieretninger det første år af reformen.  Første år har skolerne ingen indikation af, hvordan eleverne vil 

vælge ved overgangen fra den nuværende struktur til den nye. Ved at indføre en overgangsbestemmelse, 

er det muligt at optimere mulighederne for, at eleverne får deres ønsker opfyldt i overensstemmelse med 

hensigten i reformen. 

 

Med venlig hilsen 

Annette Nordstrøm Hansen 

   

 


