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NORDISK. 9 skoler og 11 klasser i
Norden har deltaget i pilotprojek-
ter med virtuel undervisning på
tværs af danske, svenske og norske
klasser i løbet af det sidste halve år.
Erfaringerne skal danne udgangs-
punkt for undervisningsforløb,
som skal afvikles i efteråret: »Det
kunne f.eks. være at undersøge den
samme fjordmusling i Danmark og
Norge, der på grund af den mikro-
biologiske sammensætning i Oslo-
fjorden har væsentlige størrelses-
forskelle«, fortæller Gnu-projektle-
der Marie Falkesgaard Slot fra Uni-
versity College Sjælland, som er le-
adpartner på det store projekt.

Undervisning på
tværs af grænser

Choose the right word. There are more words than you will need. No word
may be used more than once.

attract, attracts, attracting, attracted, attractive, attractively

A. Joan certainly_____________ many amirers in her youth.

B. I was offered an extremely_______________price for my car.

C. After_____________a mate, the lion will do anything to protect its territory.

Kilde: Folkeskolens afgangsprøve i engelsk 2012. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen i Ministeriet for børn og undervisning.

Skal du have skolepengene tilbage?

Løsning:A. attracted. B. attractive. C. attracting 

F olkeskoleelever, der starter i gym-
nasiet, selv om deres ungdomsud-
dannelsesvejleder og lærer tvivler

på, om de fagligt kan
klare det, risikerer at
brage ind i et nederlag.

En ny undersøgelse
fra Gymnasieskolernes
Rektorforening viser, at
36 procent af de folke-
skoleelever, der i 2009

startede på et alment gymnasium på
trods af manglende faglige kompetencer,
var droppet ud inden studentereksamen
i sommer. Det er problematisk, siger John
Vilhelmsen, der er formand for Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning:

»Det er rigtig, rigtig skidt, at et ungt
menneske skal starte med et nederlag.
Det er godt, at man får en chance, men det
er problematisk, hvis man optager unge,
der ikke kan gennemføre gymnasiet«.

Uddannelsespolitisk konsulent i Dansk
Industri Mads Eriksen er enig.

»Der er mange, der kommer ind på en
gymnasial uddannelse, som ikke burde
være der«, siger han og henviser til den se-
neste såkaldte Pisa-undersøgelse. Den vi-
ser, at 15 procent af folkeskoleeleverne i 9.
klasse er funktionelle analfabeter. 

»Men samtidig bliver 95 procent af
dem, der søger om at komme ind på en
gymnasial uddannelse erklæret egnet.
Jeg har svært ved at få de tal til at passe
sammen«, siger han.

Er det ikke en succes, at godt 60 procent
får en studentereksamen?

»For at kunne svare på det spørgsmål

kræver det, at man ved, hvad det for en
studentereksamen, de elever får. Har man
fået en god studentereksamen, der giver
adgang til en videregående uddannelse,
har det jo være en succes«. 

Formanden for Gymnasieskolernes
Rektorforening, Jens Boe Nielsen, erken-
der, at andelen af ’uegnede’ elever, der
dropper ud, »ikke er fremragende tal«.

»Det er trist, når 36 procent af dem spil-
der deres tid med at gå i gymnasiet, men
samtidig bliver 64 procent af dem faktisk
studenter«, siger han.

Til sammenligning er der en gennem-
førelsesprocent for alle elever på det al-
mene gymnasium på 84 procent. 

Nye vurderingskriterier
Måske vil flere unge fremover blive skå-
net for det nederlag, det er at droppe ud af
en ungdomsuddannelse, som de aldrig
burde være startet på. I sommeren 2010
trådte et nyt system i kraft, som betyder,
at lærerne og ungdomsuddannelsesvejle-
derne ikke længere kun kigger på de fagli-
ge kompetencer og indstiller de fagligt
svage elever til en prøve. Nu vurderer de

også de unges personlige og sociale fær-
digheder – de laver en såkaldt uddannel-
sesparathedsvurdering. Fordi systemet er
så nyt, er det stadig uvist, om det virker ef-
ter hensigten: At nedbringe andelen af
elever, der starter på en ungdomsuddan-
nelse uden at gennemføre. 

En nylig undersøgelse fra Center for
Ungdomsforskning viser dog, at de ikke-
uddannelsesparate, der alligevel bliver
optaget på et gymnasium, hænger ved et
år efter studiestart i næsten lige så høj
grad som de uddannelsesparate. 

Formand for Ungdommens Uddannel-
sesvejledning John Vilhelmsen »er
spændt på«, hvordan det nye system kom-
mer til at virke på sigt:

»I 2009 kiggede vi kun på de faglige
kompetencer og indstillede eleven til en
prøve ved tvivl. Jeg tror, at den nye vurde-
ring vil være til gavn for de unge på den
måde, at så mange som muligt kommer
igennem en ungdomsuddannelse uden
først at lide et nederlag«.

Seks procent af de unge, der i foråret
søgte om at komme i gymnasiet, blev vur-
deret uegnede. Det svarer til 2.965 elever.

1.267 af de unge fik alligevel fik lov af gym-
nasierektorerne til at starte i sommer.
Men gymnasierne forkaster ikke lige så
mange af vejledernes vurderinger som
tidligere, påpeger Jens Boe Nielsen med
henvisning til et fald på 10 procent fra
2011 til 2012.

»Vi har strammet op, så vi i højere grad
tager de elever ind, som vi er sikre på kan
klare at komme igennem«, forklarer han. 

Hvorfor tager I elever ind, som vejledere
ikke mener er kvalificerede?

»Fordi vi laver en ny vurdering af dem,
hvis forældre og elev er uenige med vejle-
derne. Så kommer de til en prøve og må-
ske til en samtale hos os. Nogle gange, når
vi er i tvivl, løber det gode hjerte måske af
med os«, siger Jens Boe Nielsen, der afvi-
ser, at gymnasierne tager eleverne ind,
fordi de får knap 75.000 per elev årligt:

»Vi gør det ikke for pengenes skyld.
Man risikerer at miste penge, hvis eleven
stopper. Mange af os bruger også meget
krudt på disse elever i form af lektiecafé,
fordi mange kommer med 2-taller fra fol-
keskolen«.
pernille.mainz@pol.dk

ungdomsuddannelse 

Tusindvis af unge går i
gang med gymnasiet, selv
om de er vurderet som 
’ikkeegnede’. Mange af
dem dropper ud igen.
Dansk Industri mener, 
at mange af eleverne slet
ikke bør være i gymnasiet. 

PERNILLE
MAINZ

Det er godt, 
at man får 
en chance, 
men det er 
problematisk,
hvis man 
optager unge,
der ikke kan
gennemføre
gymnasiet
John 
Vilhelmsen, 
Ungdommens
Uddannelses-
vejledning
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Hver 3. ’uegnede’ dropper ud gymnasiet

HAMMER OG SØM. Elever i 8. klasse skal ud
og prøve kræfter med byggebranchen.
Som led i et udviklingsprojekt sætter
Jönsson A/S i samarbejde med Herlev
Kommune og Herlev Byskole byggeri og
håndværk på skoleskemaet for eleverne.

Byggeri på skole-
skemaet i Herlev

Arkivfoto: Peter Hove Olesen

73
procent af 
forældrene til
børn i dagtilbud
er tilfredse eller
meget tilfredse
med personalets

pædagogiske indsats i forhold til deres
barn, viser et resultat i Indenrigsministeri-
ets nye tilfredshedsportal på www.oim.dk

SKOLEVALG. Om otte år vil knap 20 procent
af børnene gå i privatskole, og i 2030 er an-
delen øget til 23,6 procent. Det viser en frem-
skrivning fra tænketanken Cevea, som base-
res på de seneste fem års udvikling. Ifølge
Berlingske.

Hver femte elev i 
privatskole i 2020

M åske er der nogle modige æn-
der i søen. Det håber Malou Lar-
sen i det mindste. Hendes grup-

pe har nemlig en hypotese om, at ænder-
ne faktisk godt gider spise det brød, de
har farvet grønt. Selv om det måske kan se
lidt suspekt ud, er det nemlig bare frugt-
farve. 

»Vi tror, ænderne vil spise det alminde-
lige brød og det grønne brød, fordi det
har samme farve som de ting, de normalt
ville spise«, argumenterer Nanna Severin-
sen, der går ved siden af Malou. 

Malou, Nanna og Caroline går i 4. klasse
på Trekronerskolen i Roskilde, men er i
denne uge i gruppe med Lukas og Frede-
rik fra 6. 

Sammen har 4., 5. og 6. klasse nemlig
naturvidenskabelig temauge. Skolens te-
mauge ligger samme uge som Dansk Na-
turvidenskabsfestival, som arrangeres af
den uafhængige organisation Dansk Na-
turvidenskabsformidling. 

Ugen har til formål at skabe begejstring
for naturfag på skoler og ungdomsud-
dannelser. Det skal ske ved at give elever
en særlig oplevelse med fagene ved at gi-
ve skolerne inspiration til anderledes un-
dervisning. 

På Trekronerskolen har man ladet sig
inspirere og brugt festivalens materiale
samt temaet ’Alt det vi ikke ved’.

Børnene skal arbejde med dyr. I dag
skal eleverne observere fugles adfærd
over for mad i sære farver, og de næste da-

ge skal de blandt andet arbejde med mus
i labyrinter og kryb og kravl i kasser. 

Lærere må holde sig tilbage
Nanna Severinsen forsøger at skrive,
mens hun går. Foran er der nogle af dren-
gene, der forsøger at slås, mens de går.
Nogle har sat i løb til søen, der ligger fem
minutter fra skolegården. Plastikposerne
med det farverige brød knitrer, fordi bør-
nene har svært ved at holde dem i ro. 

»Det er rigtig sjovt at lave det her, men
man skal passe på, at man ikke kommer
for tæt på svanerne. Så bliver de sure, og
jeg har prøvet at blive jagtet af en svane,
og det var ikke særlig sjovt. Jeg måtte
springe op på min cykel for at slippe
væk«, fortæller Malou Larsen. 

I dag ved børnene ikke, om fuglene vil
æde det brød, de har farvet rødt og grønt.
Men de har et gæt. I klassen har de nemlig
udtænkt nogle hypoteser, som de vil prø-
ve af. 

»Mågerne æder rødt, ænderne det al-
mindelige og svanerne det blå«, står der
på tavlen. 

Og nedenunder: »Mågerne æder alt« og
»De vælger det, der er tættest på«. Der er
mange forslag, og børnene er spændt på
at prøve det af. 

Først skal eleverne undersøge fakta om
de dyr, de skal observere. Dernæst skal de i
grupper blive enige om en teori eller hy-
potese om det dyrs adfærd. Når de har ud-
ført forsøget og observeret dyret, kan de
så bekræfte eller afvise deres teori. 

På den måde lærer de den naturviden-
skabelige metode. Forskning på folkesko-
leniveau, som lærer Anders Uldal siger. 

Han underviser i natur/teknik og me-
ner, at eleverne har lettere ved at huske
det faglige, hvis de har en oplevelse, de
kan knytte den til. 

»Så er oplevelsen ligesom krogen, der
gør, at det hænger fast«, siger han.

»Det er mere motiverende for eleverne,
fordi de får medbestemmelse. Når lærer-
ne selv vælger et emne, brænder man og-
så mere for det, og det er med til at give
undervisningen et kickstart«, supplerer
hans kollega Jeff Karlsson.

Folkeskolen

TATIANA TILLY

Spiser ænder rødt brød?
Det er en af de ting, 
elever skal undersøge, 
når de forsker på folke1-
skoleniveau på Dansk
Naturvidenskabsfestival.

Skolebørn 
forsker i ænder
og farvet brød

FORSØG. Rasmus fra 5. klasse kaster farvet brød til fuglene for at se, hvordan de reagerer på farverne. Foto: Jacob Ehrbahn

FORSKNING. Brødet er malet grønt og rødt med frugtfarve. Foto: Jacob Ehrbahn

»Vi giver selvfølgelig eleverne en ydre
ramme, fordi vi på forhånd har valgt et te-
ma. Men inden for den ramme har de fak-
tisk mulighed for at sprudle«, siger An-
ders Uldal.

De er begge overbevist om, at eleverne
får mere lyst til at
lære, når undervis-
ningen foregår på
en aktiv måde. Og
som lærer er det
svært at holde sig
tilbage.

»Det er vigtigt, at
man ikke bremser
deres begejstring.
Men man må bare
ikke give alle svare-
ne, selv om det kan
være svært at lade
være. De skal jo selv
finde ud af det,
men vi lærere sy-
nes jo selv, vi er så
kloge. Eller vil ger-

ne have, at eleverne skal tro det«, siger Jeff
Karlsson. Ikke uden at grine. Men det er
væsentligt, at eleverne får plads til at und-
re sig og tænkte »hov, hvorfor gjorde an-
den nu det?«, mener lærerne.

Mysteriet om de røde
Ænderne ved søen er ikke modige, viser
det sig. Til elevernes frustration er det
nærmest kun mågerne, der tør komme i
nærheden af de meget ivrige madmødre,
der hopper, skriger og kaster med brød. 

»Kom, lad os prøve at gå lidt væk og sæt-
te os på hug«, foreslår Nanna Severinsen. 

Caroline og Malou følger hendes ek-
sempel og sætter sig stille ned. De synes
alle tre, det er en god måde at lære på.

»Det er meget, meget sjovt, fordi man
ikke bare sidder i klasseværelset«, siger
Caroline Guld.

»Hvis jeg skal forklare det på en voksen
måde, vil jeg sige, at det er en sjov og effek-
tiv måde at have undervisning på. Vi læ-
rer faktisk mere end normalt, fordi vi har
forskellige hypoteser, vi selv skal undersø-
ge«, siger Nanna Severinsen. Under den
ene arm har hun sit clipboard med nota-
ter, den anden arm bruger hun til at gesti-
kulere med rolige bevægelser. 

De sætter sig i græsset. Ænderne spiser
tøvende af det grønne brød. Og det røde?

»Ingen vil spise det røde, skriv det!«, rå-
ber Caroline Guld, og Nanna noterer.

I morgen skal de snakke om deres teori-
er, og Nanna Severin synes faktisk, deres
hypotese holder. Ænderne var ikke særlig
modige, og selv lærerne undrer sig over,
at ingen spiste det røde. Det må de under-
søge nærmere i morgen.
tatiana.tilly@pol.dk

Hvis jeg skal
forklare det 
på en voksen
måde, vil jeg 
sige, at det er
en sjov og 
effektiv måde
at have under-
visning på
Nanna 
Severinsen, 
4. klasse


