
NÅr Det, MAN 
HAr lÆrt, er 
Helt FOrKert
Overgangen fra grundskole  
til gymnasium stiller nye krav til 
elevernes faglige såvel som sociale 
kompetencer. Men ikke alle elever 
formår at afkode og efterleve  
gymnasiets forventninger, og de  
er derfor i fare for at falde fra.



	 Forventningerne	 er	 høje	 hos	 Jonathan,	 Emma	 og	

Naomi,	der	lige	er	startet	i	1.g.	på	Ørestad	Gymnasium.	

En	ny	og	spændende	verden	venter,	men	med	den	følger	

også	nye	udfordringer.

	 ”Lærerne	er	anderledes	end	i	folkeskolen.	De	er	mindre	

pædagogiske	og	har	mere	fokus	på	det	faglige”,	fortæller	

Jonathan.	For	Naomi	kræver	den	nye	start,	at	hun	fagligt	

såvel	som	socialt	beviser,	hvad	hun	kan,	og	hvem	hun	er.	

Emma	 frygter	 den	 første	 karakterbog,	 der	 kommer	 al-

lerede	til	oktober:	”Lærerne	kender	os	jo	slet	ikke	endnu,	

så	hvordan	skal	de	vurdere,	hvad	vi	kan?”

	 Når	spændingen	driver	over,	og	gymnasiet	om	en	må-

neds	tid	bliver	hverdag	for	de	unge,	følger	også	en	større	

lektiebyrde,	et	karakterræs	og	dertilhørende	frustrationer.	

Men	er	de	unge	klædt	godt	nok	på	fra	grundskolen?	Kan	

de	overføre	og	drage	nytte	af	det,	de	har	lært,	når	det	går	

løs	i	gymnasiet?	Det	har	forskere	fra	Aarhus	Universitet	

undersøgt	 i	 en	 ny	 tværfaglig	 forskningsrapport,	 som	

behandler	overgangen	fra	grundskole	til	gymnasium.	

velkommen	til	gymnasiet	–	glem	alt	hvad	I	har	lært
Rapporten	tager	udgangspunkt	i	den	politiske	målsætning	

om,	at	95	pct.	af	en	ungdomsårgang	skal	gennemføre	en	

ungdomsuddannelse.	Gymnasiet	løfter	en	stor	del	af	den	

opgave,	idet	45	procent	af	ungdomsårgangen	i	2009	søgte	

ind	på	en	gymnasial	uddannelse.	Men	går	det,	som	det	

har	gjort	de	 seneste	år,	 vil	næsten	en	 femtedel	af	dem	

falde	fra	i	løbet	af	de	tre	år,	uddannelsen	varer.	Og	det	er	

for	mange.	Med	et	mål	om	at	mindske	frafaldsprocenten	

fokuserer	forskerne	bag	rapporten	på	årsagerne	til	frafald	

og	mistrivsel	i	gymnasiet.	

	 Lena	Lindenskov	er	professor	ved	Institut	for	Didaktik	

på	DPU,	Aarhus	Universitet,	og	medforfatter	til	rapporten.	

Hun	påpeger,	at	bruddet	i	overgangen	til	gymnasiet	ofte	

er	unødigt	stort	for	de	nystartede	elever.	

	 ”Ofte	bliver	eleverne	hilst	velkommen	i	gymnasiet	med	

en	 opfordring	 om	 at	 glemme	 de	 simple	 metoder	 eller	

analyseskemaer,	som	de	har	lært	at	bruge	i	grundskolen,	

for	nu	skal	de	tænke	mere	abstrakt.	Men	når	eleverne	har	

lært	at	regne	ligninger	eller	analysere	digte	på	én	måde	

og	så	kommer	 i	gymnasiet	og	 får	at	vide,	at	det	er	helt	

galt,	så	bliver	de	slået	tilbage,	og	det	giver	et	brud	i	deres	

udviklings-	og	læreproces,”	siger	Lena	Lindenskov.	

	 Derfor	anbefaler	forskerne,	at	undervisningen	i	gymna-

siet	i	højere	grad	tager	udgangspunkt	i	den	viden,	eleverne	

har	med	sig	fra	grundskolen.

	 ”Det	 betyder	 ikke,	 at	 vi	 skal	 gå	 på	 kompromis	 med	

fagligheden	i	gymnasiet.	Men	vi	skal	i	højere	grad	se	ud-

dannelsessystemet	som	et	hele,”	påpeger	Lena	Lindenskov	

og	anbefaler,	at	folkeskoler	og	gymnasier	indgår	et	forplig-

tende	samarbejde	om	at	bygge	bro	imellem	de	enkelte	ud-

dannelsesniveauer.	Samarbejdet	skal	tage	udgangspunkt	

i	 en	 forventningsafstemning,	 hvor	 parterne	 eksplicit	

formulerer	og	kommunikerer	gensidige	forventninger	til	

hinanden.	På	den	måde	kan	uddannelsessystemet	i	højere	

grad	understøtte	elevernes	faglige	udvikling.	

den	succesfulde	elev	er	ingen	sikker	succes	i	gymnasiet
Noemi	Katznelson	er	lektor	og	forskningsleder	ved	Center	

for	Ungdomsforskning	på	DPU	og	forsker	i	unges	vej	mod	

ungdomsuddannelserne.	 Overgangsproblematikken	 er	

også	et	fokusområde	for	hende,	men	frem	for	didaktiske	

og	læringsmæssige	brud	er	hun	optaget	af,	hvad	overgan-

gen	betyder	for	de	unge	personligt	og	socialt.	Også	på	det	

område	kan	overgangen	til	gymnasiet	være	forbundet	med	

mærkbare	brud.	
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   Det er ikke længere blot et spørgsmål 
om at have sine færdigheder i orden, 
være flittig og lave sine lektier, sådan 
som de har lært i grundskolen.
lena lindenskov
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”vi starter helt forfra her. Jeg kendte overhovedet ingen 

mennesker, da jeg startede. Og det er hårdt at skulle finde 

helt nye venner, fordi man hele tiden skal bevise, hvem man 

er. også over for lærerne skal man bevise, hvad man kan 

og hvilket fagligt niveau, man ligger på. der er helt klart 

mere konkurrence her, folk er nærmest ivrige for at sige no-

get i timerne. Sådan var det ikke i folkeskolen, der var vi kun 

nogle stykker, der rakte hånden op.”  

”vi blev holdt mere i hånden i folkeskolen. Lærerne var også 

anderledes og mere pædagogiske. Her i gymnasiet står vi 

meget mere alene. vi skal selv fuldstændig holde styr på 

hvilke lektier, vi har for. nogle lærere skriver bare en plan 

for hele året, som vi kan finde på nettet. Jeg skal også lige 

vænne mig til, at jeg skal planlægge mine lektier for hele 

ugen, så jeg ikke sidder med det hele onsdag aften.”

”Jeg synes, det er alt for tidligt at få karakterer allerede til 

oktober. For lærerne kender os jo slet ikke. Hvis man nu har 

lavet en lille dum fejl i en opgave, så når man ikke at be-

vise, hvad man i virkeligheden kan, og så får man måske en 

dårlig karakter. Her betyder karaktererne meget mere end 

i folkeskolen, for det afgør ens fremtid og hvilken uddan-

nelse, man kan komme ind på senere.”

HvAd	SIgER	dE	UNgE	SELv	Om	AT	STARTE	
I	gymNASIET?

Naomi

Jonathan

emma

”Overgangsproblemerne	bunder	i,	at	det	er	vanskeligt	for	

de	unge	at	skyde	sig	ind	på	undervisningsformen	og	afkode	

krav	og	forventninger.	Den	succesfulde	elev	i	grundskolen	

er	 ikke	nødvendigvis	en	succes	 i	gymnasiet.	Man	bliver	

målt	på	andre	parametre	–	rent	fagligt	af	 lærerne,	men	

også	socialt	blandt	vennerne	er	det	andre	ting,	der	tæl-

ler.	Og	samtidig	er	livet	og	undervisningen	på	gymnasiet	

organiseret	på	en	måde,	der	forudsætter	nogle	andre	per-

sonlige	og	sociale	kompetencer	end	dem,	der	var	gældende	

i	grundskolen,”	siger	hun.	

 På Ørestad Gymnasium skal eleverne selv finde ud af, 

hvilke	lektier,	de	har	for	i	ugens	løb	via	gymnasiets	eget	

online	portalsystem.	Det	er	en	helt	ny	procedure	for	dem,	

og	det	stiller	krav	til	deres	planlægningssans,	hvilket	Noemi	

Katznelson	betoner	som	en	af	de	største	udfordringer	for	

de	nye	gymnasieelever.		 	

	 ”I	gymnasiet	skal	de	selv	planlægge,	vurdere	og	prioritere	

deres	tid	og	opgaver.	Der	er	ikke	længere	den	samme	facili-

tering	fra	lærerens	side.	Hvis	de	skal	følge	med	i	gymnasiet,	

kræver	det	planlægning	og	struktur	i	hverdagen,	og	hvis	man	

ikke	er	stærk	i	det,	så	taber	man	kontrollen	over	visse	fag.	Det	

fører	til	efterslæb	og	i	nogle	tilfælde	frafald”,	siger	hun.

Overgangen	skaber	vindere	og	tabere	
Men	hvad	er	det	så,	eleverne	skal	lære	for	at	klare	sig	godt	

i	gymnasiet?	Hvordan	undgår	de	at	sakke	bagud	eller	helt	

falde	fra?	Svaret	er	ikke	så	enkelt	endda,	for	det	kræver	en	

øget	opmærksomhed	på	elevernes	faglige	såvel	som	sociale	

kompetencer.

	 Om	 den	 faglige	 udfordring	 siger	 Lena	 Lindenskov:	

”Det	er	 ikke	 længere	blot	et	spørgsmål	om	at	have	sine	

færdigheder i orden, være flittig og lave sine lektier, sådan 

som	de	har	lært	i	grundskolen.	Til	forskel	fra	grundskolen,	

stiller	gymnasiet	krav	om,	at	eleverne	skal	kunne	gene-

ralisere	og	perspektivere	deres	viden,	og	grundlæggende	

bunder	overgangsproblemerne	i,	at	gymnasiet	forudsætter	

kompetencer,	som	eleverne	ikke	har.	Derfor	bliver	en	suc-

cesfuld	start	i	gymnasiet	først	og	fremmest	et	spørgsmål	

om	omstillingsparathed.”	

	 Men	ikke	alle	elever	besidder	den	samme	omstillings-

parathed.	 Derfor	 skaber	 overgangen	 vindere	 og	 tabere.	

Nogle	 mestrer	 omstillingsprocessen	 til	 fulde	 og	 formår	

hurtigt	 at	 afkode	 gymnasiets	 spilleregler,	 mens	 det	 for	

andre	er	en	svær	og	langsommelig	proces.	Men	det	er	ikke	

alene	gymnasiernes	opgave	at	sikre	eleverne	en	god	start.	

Grundskolen	har	også	et	ansvar	for	at	forberede	eleverne	

på	deres	videre	vej	i	uddannelsessystemet.	

	 ”Allerede	 i	grundskolen	skal	vi	 lære	eleverne	at	blive	

mere refleksive omkring det, de lærer. Når de forstår, hvor-

for	de	lærer	noget,	forstår	de	også	bedre,	hvordan	de	skal	

anvende	deres	viden	i	nye	sammenhænge.	I	grundskolen	

forbereder	man	dem	til	en	afgangseksamen,	som	om	det	

er	afslutningen	på	deres	uddannelse.	Her	skal	grundskolen	

være	bedre	til	at	se	ud	over	sine	egne	rammer	og	i	højere	
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   Vi skal passe på, at vi ikke overbeskytter og bygger 
for mange broer og støttefunktioner for dem, der i 
virkeligheden godt kan klare sig selv. Det er en god 
læreproces at blive maksimalt udfordret og måske 
endda erkende sin begrænsning.
Noemi Katznelson
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grad	tilrettelægge	læringsforløb,	der	peger	fremad,	”	siger	

Lena	Lindenskov.	

Når	overgangen	er	et	kulturbrud
Emma,	Naomi	og	Jonathan	har	alle	glædet	sig	til	at	komme	

i	gymnasiet,	og	til	at	der	skulle	ske	noget	nyt.	Den	sidste	tid	

i	grundskolen	har	kørt	i	tomgang,	i	og	med	den	har	stået	

på	ren	repetition	og	forberedelse	til	afgangseksamen.	De	er	

derfor	sultne	efter	nye	oplevelser.

	 ”Mange	unge	har	forventninger	om,	at	det	bliver	en	faglig	

udfordring.	Og	det	gør	det	også	for	mange,”	understreger	

Noemi	Katznelson	og	tilføjer:	”Men	det	er	i	lige	så	høj	grad	

en social udfordring. Eleverne skal markere sig og finde sig 

til	rette	med	nye	roller	i	et	helt	nyt	miljø.”	

	 For	Jonathan	lå	det	i	kortene,	at	han	skulle	i	gymnasiet.	

Han	er	ud	af	en	akademikerfamilie,	hvor	begge	forældre	

er	læger.	Og	selvom	alt	er	nyt	for	ham	i	gymnasiet,	er	han	

alligevel	på	hjemmebane.	For	andre	er	bruddet	langt	større.	

Noemi	Katznelson	betegner	disse	elever	som	 ’gymnasie-

fremmede’	elever.	De	kommer	fra	hjem,	hvor	forældrene	

ikke	selv	har	gået	i	gymnasiet,	og	derfor	oplever	de	i	særlig	

grad	gymnasiet	som	en	fremmed	verden.	

	 ”De	 foretager	 et	 kulturbrud,	 idet	 de	 gør	 noget,	 deres	

forældre	ikke	har	gjort.	De	er	opdagelsesrejsende	i	et	ukendt	

univers.	De	kender	ikke	sproget,	normerne	og	koderne,	og	

derfor	har	de	svært	ved	at	forstå,	hvad	der	foregår.	Det	er	

en	større	grad	af	usikkerhed,	der	følger	med.	Og	de	kan	ikke	

søge	den	nødvendige	støtte	hos	deres	lærere,	for	her	er	ikke	

den	samme	nærhed	mellem	lærer	og	elev,	som	de	var	vant	

til	i	grundskolen,	”	siger	Noemi	Katznelson.	

Overgangen	modner	og	styrker	de	unge
Selvom	overgangen	for	nogle	unge	er	en	krævende	proces,	

betoner	Noemi	Katznelson	samtidig	udviklingspotentialet	i	

de	personlige	og	sociale	brud,	som	følger	med,	idet	eleverne	

herved	tvinges	til	at	omstille	sig	og	nytænke	deres	rolle	i	

forhold	til	den	forandrede	situation.	Det	betyder,	at	de	må	

tage	nogle	kampe,	hvis	de	skal	komme	helskindet	igennem	

forløbet.	Men	det	kan	være	en	erfaring,	der	både	modner	og	

styrker	de	unge,	fordi	de	pludselig	-	og	måske	for	første	gang	

-	rigtig	oplever	at	være	ansvarsperson	i	deres	eget	liv.		Derfor	

er	hun	ikke	ubetinget	tilhænger	af	overgangsfacilitering.

”Vi	 skal	 passe	 på,	 at	 vi	 ikke	 overbeskytter	 og	 bygger	 for	

mange	broer	og	støttefunktioner	 for	dem,	der	 i	virkelig-

heden	godt	kan	klare	 sig	 selv.	Det	er	en	god	 læreproces	

at	blive	maksimalt	udfordret	og	måske	endda	erkende	sin	

begrænsning.	For	nogle	betyder	det	nederlag	og	omvalg.	

Det	er	hårdt,	men	det	modner	og	styrker	dem.	Hvis	vi	skal	

udvikle	os	som	mennesker,	skal	vi	hele	tiden	udfordres	i	

toppen	af,	hvad	vi	kan	præstere,”	
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