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Alternative title slide 



DET KOMMER VI IND PÅ 

Rammer og evalueringsdesign for følgeforskningen til gymnasiereformen 

Uddybende pointer om grundforløbets tilrettelæggelse og elevernes valg 
af studieretning 

Overordnede fund fra delrapport 3 – med fokus på grundforløbet  



FORMÅL MED FØLGEFORSKNINGSPROGRAMMET 

Content slide 

At følge implementeringen af reformen – hvordan arbejder skolerne med 
reformens forskellige elementer, hvilke udfordringer er der, hvilke muligheder er 
der? 

At følge reformens delresultater – fx hvorvidt reformens initiativer bidrager til at 
styrke fagligheden i gymnasiet, hvorvidt de nye grundforløb bidrager til at give 
eleverne en bedre start på gymnasiet etc. 

At følge reformens endelige resultater – fx hvilken betydning reformen har for 
elevernes faglige resultater, elevernes overgang til videreuddannelse etc. 

1 

2 

3 



EVALUERINGSTILGANG – EN VIRKNINGSEVALUERING 

Content slide, two columns with image 

Gymnasiereformen 

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

De retningsgivende mål 
• Udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige,  

som de kan 
• Opnå bedre elevtrivsel 
• Styrke kvaliteten af de gymnasiale uddannelser ift. de videregående 

uddannelser og øge andelen af studenter, der tager en videregående 
uddannelse 

 

 Hovedspørgsmål 2: Målopnåelse 

• Hvilke resultater er opnået? 
• Hvilken betydning har reformens 

elementer for de opnåede resultater? 

 Hovedspørgsmål 1: Implementeringsgrad 
 

• Hvordan arbejder skolerne med reformens væsentligste 
elementer og retningsgivende mål? 

• I hvilken grad er reformens væsentligste elementer 
implementeret? 

• Hvilken fremdrift i implementeringen kan spores år for år 
og i perioden samlet set? 

 

 
 
Implementering 
på den enkelte 

skole og i 
sektoren som 

helhed 
 
 

 
Faktiske 

elevresultater og 
eleveffekter 

• Faglige 
resultater 

• Elevtrivsel 

• Overgang til 
videregående 
uddannelse 

• Moderne HF 
• Målrettet indgang 
• Efteruddannelse 



RAPPORTER OG INSPIRATIONSMATERIALE 

Rapport Offentliggørelse 

Baselinerapport med fokus på status før reformimplementering. 2018 

Første statusopsamling om status på skolernes implementeringsarbejde. 2018 

Statusrapport et år efter reformens ikrafttræden med fokus på erfaringer fra grundforløbet. Ultimo 2018 

Inspirationsmateriale om tilrettelæggelse af grundforløbet på de treårige uddannelser.  Primo 2019 

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

Inspirationsmateriale om hf. Primo 2020 

Statusrapport tre år efter reformens ikrafttræden med fokus på styrket faglighed. Ultimo 2020 

Inspirationsmateriale om styrket faglighed. Primo 2021 

Endelig evalueringsrapport med vurderinger af reformens resultater og status fire år efter reformens 

ikrafttræden. 
Ultimo 2021 
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DATAGRUNDLAG FOR TREDJE DELRAPPORT: SURVEYS  

4.021 
(47%) 

1.123 
(13%) 

2.002 
(23%) 

1.425 
(17%) 

660 
(43%) 

230 
(15%) 

305 
(20%) 

332 
(22%) 

98 
(46%) 

32 
(15%) 

38 
(18%) 

62 
(29%) 

Elever 

Lærere 

Ledere 



DATAGRUNDLAG FOR TREDJE DELRAPPORT: KVALITATIVE 
FORLØBSSTUDIER OG TEMASPECIFIKKE CASEBESØG 

Det kvalitative studie er tilrettelagt i 
to dele: 
 
1. Et forløbsstudie, hvor otte 

gymnasieskoler (forløbsskoler) 
følges igennem hele 
evalueringsperioden  
 

2. Tematisk orienterede studier med 
supplerende besøg på fire 
gymnasieskoler (fokusskoler), 
der udvælges på årlig basis fra 
2018.  

 



FORMÅL MED GRUNDFORLØBET  
- PÅ DE TREÅRIGE GYMNASIALE UDDANNELSER 

• Kortere grundforløb – fra seks til tre måneder 

• Eleverne skal ikke længere forhåndsangive hvilken 
studieretning, de ønsker, men skal først vælge sidst i 
grundforløbet 

• Eleverne skal til en matematikscreening og en 
evalueringssamtale  

• Karaktererne af de to grundforløbsprøver skal fremgå af 
elevernes eksamensbevis 

• Der er en politisk intention om, at det nye grundforløb skal 
give eleverne en bedre start på gymnasiet – bl.a. ved at de 
får bedre forudsætninger for at træffe et afklaret valg af 
studieretning. 

 

”Formålet med grundforløbet 
er, at eleverne bliver fagligt 
afklarede før deres valg af 
studieretning i slutningen 
af grundforløbet. Det 
betyder, at grundforløbet skal 
tilrettelægges, så eleverne 
udfordres fagligt og møder 
gymnasiets 
arbejdsmetoder og de 
faglige krav, som stilles i 
gymnasiet og i de enkelte 
studieretninger.” 



OVERORDNEDE POINTER FRA 3. DELRAPPORT 

• Grundforløbet opleves som kompakt – der skal nås meget på knap 2 
½ måned. 

• Over halvdelen af eleverne tilkendegiver, at grundforløbet i mindre 
grad eller slet ikke har haft betydning for deres valg af 
studieretning – dog angiver færre elever, at grundforløbet slet ikke 
har haft betydning for valget end før reformen (fra 36- 30 procent).  

• En vigtig nuance, at grundforløbet giver eleverne indblik i 
arbejdsformerne i gymnasiet. 

• Overgangen fra grundforløbsklasse til studieretningsklasse er 
svær for eleverne – både socialt og fagligt. 

• Omtrent hver tredje elev svarer, at de har skiftet mening om valg af 
studieretning i løbet af grundforløbet. Året før reformen trådte i kraft 
gjaldt det samme for ca. hver sjette elev. 



FORSKELLIGE TILGANGE TIL TILRETTELÆGGELSE AF 
GRUNDFORLØBET 

• To overordnede tilgange: Afklarende 
aktiviteter integreret i den almindelige 
undervisning eller mange afklarende 
aktiviteter uden for den almindelige 
undervisning. 

• Det handler om, hvordan skolerne 
vurderer deres elevgruppe, hvilken 
uddannelsestype, skolestørrelse og 
hvor mange studieretninger, skolen 
udbyder.  

 

Tilgang 1 

• Afklarende aktiviteter integreret i den almindelige undervisning 

• Udbyder få studieretninger, der ligner hinanden og giver adgang 
til samme type videregående uddannelse 

• Opfatter elevgruppe som forholdsvis afklaret før den starter 

Tilgang 2 

• Mange afklarende aktiviteter uden for den almindelige 
undervisning 

• Udbyder forholdsvis mange og forskellig studieretninger 

• Opfatter elevgruppe som forholdsvis uafklaret før den starter 



HVORDAN ARBEJDER GYMNASIERNE MED AT KVALIFICERE 
ELEVERNES VALG AF STUDIERETNING? 

95% 

88% 

79% 

82% 

50% 

43% 

14% 

87% 

84% 

74% 

92% 

53% 

50% 

21% 

82% 

88% 

72% 

81% 

31% 

50% 

9% 

99% 

90% 

81% 

80% 

55% 

42% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ved en mundligt præsentation fra undervisere på skolen

Eleverne har prøvet at arbejde med udvalgte fag fra forskellige
studieretninger, med henblik på at understøtte deres valg

Gennem skriftlige materialer (vejledninger og beskrivelser)

Ved uddybende samtale mellem elev og lærer om indholdet i de
forskellige studieretninger

Gennem visuelle materialer (oversigtsplakat, spil m.v.)

Ved en mundtlig præsentation/introduktion fra andre end undervisere
på skolen (elever, arbejsgivere, undervisere fra de videregående…

Andet

total hhx htx stx

På hvilke af følgende måder har I arbejdet med at kvalificere elevernes valg af studieretning 

gennem grundforløbet? 

Note: Andele summer ikke til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds. Spørgsmålet er 
stillet til alle ledere på de treårige gymnasiale uddannelser.  
Total: n≈ 155, hhx: n≈ 38, htx: n≈ 32, stx: n≈ 96 
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UDDANNELSESVALG ER EN PROCES 

Grundskole 
Opstart på grundforløbet 

i gymnasiet/på eud 

Interesser, 
drømme, 
identitet 

Opstart i studieretningsklasse i 
gymnasiet 

UPV 

Valg af 
ungdoms-
uddannelse 

Opstart på 
ungdoms-
uddannelse 

Interesser, 
drømme, 
identitet, 

tilhør 

Valg af 
studieretning/
uddannelse 

Afprøvning af 
valgt 

ungdoms-
uddannelse 

Afprøvning af valgt 
studieretning/ 

uddannelse/praktik 

Valg af videregående 
uddannelse/branche/

erhverv 

Interesser, 
drømme, 
identitet, 

tilhør 

Adgangskrav 



ELEVERNES BEVÆGGRUNDE FOR VALG AF STUDIERETNING 

1% 

-2% 

-3% 

2% 

-7% 

2% 

0% 

1% 

0% 

-6% 

-9% 

2% 

-7% 

5% 

0% 

2% 

0% 

1% 

-1% 

-1% 

-4% 

3% 

-1% 

1% 

2% 

1% 

0% 

2% 

-8% 

1% 

-1% 

1% 

-20% -10% 0% 10% 20%

90% 

41% 

48% 

19% 

8% 

7% 

2% 

3% 

89% 

34% 

45% 

15% 

8% 

11% 

4% 

4% 

90% 

55% 

48% 

12% 

9% 

7% 

3% 

3% 

91% 

42% 

50% 

23% 

8% 

4% 

2% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

At studieretningens fag interesserede mig

At studieretningen ville give mig mulighed for at
komme ind på den/de videregående…

At studieretningen holder mine muligheder åbne
med hensyn til videregående uddannelser

At jeg regnede med, at jeg kunne få gode
karakterer på studieretningen

 At studieretningen blev udbudt på et en skole
tæt på hvor jeg boede

 At mine venner valgte samme studieretning

Andet (skriv hvad)

At en eller flere af mine lærere eller en vejleder
anbefalede mig at vælge  studieretningen

total hhx htx stx

Hvad var det vigtigste for dig, da du valgte studieretning? 

Note: Andele summer ikke til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds. Spørgsmålet er stillet til 
1.g-elever på de treårige gymnasiale uddannelser. Mørkerøde og -grønne ændringer henviser til signifikante 
forskelle (p≤0,05) siden baseline. 



POINTER IFT. FORSKELLIGE ELEVTYPERS VALG AF 
STUDIERETNING 

En del elever skifter mening om, hvilken 
studieretning de ønsker undervejs i 
grundforløbet.  

Andre sætter pris på at blive bekræftet i 
deres valg, mens der også er en gruppe, som 
er så sikre på deres valg, at de kun finder 
lidt mening i de afklarende aktiviteter på 
grundforløbet.  

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg tror bare, at jeg synes fagligheden i studieretningen 
er spændende. Og så tænkte jeg måske også på, hvor 
mine spidskompetencer lå. Jeg skulle måske ikke have 
matematik på a-niveau, men noget jeg var god til.” 
 
Elev 

”Jeg havde besluttet mig inden, jeg startede på 
gymnasiet. Men der kunne jeg ikke vælge. Så da jeg 
prøvede fagene, var det noget helt andet” 
 
Elev  

”Jeg vidste fra starten af, hvilken studieretning jeg ville 
have og blev bekræftet i, at det ikke skulle være andet 
end samfundsfag. Jeg har altid haft en idé om, hvad jeg 
vil og det var ikke noget med naturvidenskabelige fag” 
 
Elev 



ET PAR NUANCER IFT. VALGET AF STUDIERETNING  

• En mindre gruppe lægger mest vægt på 
sociale relationer (7 procent). 

• Elevinterviewene viser dog, at det sociale 
kan have en indirekte påvirkning.  

• Sociale relationer kan fx have en betydning 
for, hvilke af de studieretninger den 
enkelte elev interesserer sig for, 
vedkommende ender med at vælge. 

• Sociale relationer spiller en væsentlig rolle, 
hvis eleverne skifter studieretning. 

 

 

 

” Jeg var til noget information, som var spild 
af tid. Det var under niveau. Jeg fik ikke 
noget ud af at være der. Og så sagde mig og 
nogle gutter så, at vi tager 1.1 mat/fys.” 

Elev 



FORSKELLIGE ELEVER HAR FORSKELLIGE 
AFKLARINGSBEHOV 
 

Elevernes faglige udgangspunkt har 
betydning for deres oplevelse af 
grundforløbet 

• Elever, der har et højt karakterniveau fra 
grundskolen, oplever i højere grad end elever 
med et lavere karakterniveau, at 
grundforløbets faglige indhold bidrager til 
deres afklaring af studieretningsvalget.  

• Elever med et lavt fagligt niveau fra 
grundskolen oplever evalueringssamtale og 
matematikscreening som mere afklarende, 
end elever med et højere fagligt niveau.  

• Elever med et lavt fagligt niveau orienterer 
sig i lavere grad efter videregående 
uddannelse i deres valg af studieretning, end 
elever med et højere fagligt niveau. 

Elevernes overblik over studieretningerne 
før start på gymnasiet har betydning for 
deres oplevelse af grundforløbet 

• Elever som har dårligt overblik over 
studieretningerne og deres indhold før 
start på gymnasiet, oplever, at de får 
mindre afklaring ud af grundforløbets 
faglige indhold end de øvrige elever. 

 

 

 



EKSEMPEL PÅ DIFFERENTIERING AF AFKLARENDE 
AKTIVITETER 

4 orienteringer om 
studieretninger  

2 lektioner 

Forældremøde med præsentation 
af studieretninger. Deltagelse af 

vejledere og faglærere. 

Studiestart på 
grundforløbet 

Valg af 
studieretning 

Forberedende aktivitet: 
Studievejleder besøger 

klasserne 

Orienteringer om forskelle 
på (a, b og c) niveauer i 

centrale fag 
2-4 lektioner 

Obligatorisk 
orienteringsdag om de 

sproglige studieretninger 



HVEM DELTAGER I EVALUERINGSSAMTALEN? 

65% 

53% 

40% 

17% 

12% 

89% 

50% 

58% 

26% 

8% 

69% 

53% 

72% 

25% 

22% 

56% 

54% 

29% 

13% 

11% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vejleder

Lærere, der har undervist

Kontaktlærer

Andre

Forældre

Total

hhx

htx

stx

Note: Andele summer ikke til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds. 
Spørgsmålet er stillet til alle ledere på de treårige gymnasiale uddannelser.  
Total: n≈ 155, hhx: n≈ 38, htx: n≈ 32, stx: n≈ 96. 



POINTER OM EVALUERINGSSAMTALEN 

• Evalueringssamtalerne er i høj grad en 
trivselssamtale  

• Både kvantitative og kvalitative data peger på, 
at det har stor positiv betydning for elevernes 
afklaringsproces, når både en lærer og en 
vejleder deltager i evalueringssamtalen.  

• Samtalerne har forskellig længde og 
indeholder forskellige temaer fra skole til 
skole. 

• Mange lærere oplever, de mangler 
kompetencer såvel som tid til at gennemføre 
evalueringssamtalerne. 

• Eleverne har begrænset udbytte af 
evalueringssamtalerne – stx eleverne har 
lavest udbytte. 

 

 

”Jeg havde 107 elever og det med at skrive 
kommentarer til alle og så også læse bagefter… det 
er ikke optimalt.” 
 
Lærer, hhx 

”Jeg synes ikke man var klædt godt nok på, fordi 
det var nye studieretninger. Så var der måske 
nogen, der promoverede sin egen studieretning. Vi 
er ikke klædt på til det. Det var forkert at det var 
lærere, der skulle holde samtalerne.” 
 
Lærer, hhx 

• Jo lavere grundskolekarakterer jo mere 
oplever eleverne, at samtalen fungerer som 
et redskab til afklaring 

 



OPSUMMERENDE POINTER OM VALGET AF STUDIERETNING 

• Eleverne fremhæver at præsentation af 
studieretninger og mødet med fagene 
i gymnasiet er med til at afklare deres 
valg.  
 

• Konkrete erfaringer med gymnasiets 
fag og ”afprøvning” af studieretninger er 
med til at understøtte elevernes afklaring. 
 

• Valg af studieretning på htx og hhx har 
ikke samme betydning som på stx. På htx 
og hhx er der færre forskelle på de 
videre uddannelsesmuligheder ved de 
forskellige studieretninger end på stx. 
Elevgruppen på de tre uddannelser er 
desuden forskellig. 

 

• Gennemførelse af afklarende aktiviteter 
som fx evalueringssamtalen medfører en 
ny rolle for lærerne, som en del lærere 
ikke oplever at være klædt på til. 
 

• Forskellige elevgrupper har forskellige 
behov for afklarende aktiviteter på alle 
tre uddannelsestyper. 



OVERGANGEN FRA GRUNDFORLØBSKLASSE TIL 
STUDIERETNING ER SVÆR – BÅDE FAGLIGT OG SOCIALT 

• En stor andel af eleverne (38%) oplever 
omfanget af sociale introaktiviteter som 
utilstrækkeligt 

• Overvejelser om skift knytter sig ofte til 
det sociale 

• I mange studieretningsklasser bliver 
stemningen bedre efter nogle måneder 

• Lærerskiftet kan gøre det svært at skabe 
faglig sammenhæng 

• C-niveau fag, der afsluttes efter 1. g, 
udgør en særlig udfordring 

 



OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FRA FØLGEFORSKNINGEN 

Til UVM 

• I hvilket omfang bidrager styringsdokumenter 
som eksempelvis læreplaner og vejledninger 
til skolernes oplevelse af kompakthed, og 
er der behov for justeringer i den forbindelse? 

 

 

 

 

 

 

Til skolerne 

• Hvordan kan de afklarende aktiviteter på 
grundforløbet give eleverne mulighed for at få 
indblik i: faglig interesse, 
videreuddannelsesmuligheder og 
undervisningen på de enkelte 
studieretninger?  
 
Herunder, hvordan de flerfaglige forløb 
tilrettelægges, så de giver en introduktion til 
fagene og undervisningen i studieretninger.  

• Hvordan sikres det at lærerne har 
kompetencer og samarbejdsformer til at 
gennemføre afklarende aktiviteter og udvikle 
fælles undervisningsmaterialer og – forløb 



OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER TIL DEN VIDERE  
FØLGEFORSKNING 

• Hvordan og i hvilket omfang bidrager 
grundforløbet til at afklare elevernes valg, 
og hvordan bidrager de forskellige aktiviteter 
til dette?  

• Hvordan håndterer skolerne den 
forskellighed, der er i elevgrupperne, 
både i relation til elevernes faglige niveau og 
deres grad af viden om og forudgående 
afklaring af studieretningsvalget? 

• Kan skolernes tilrettelæggelse dæmme op for 
oplevelsen af kompakthed i grundforløbet, 
eller udgør indholdet i det nye grundforløb 
samlet set en barriere for at skolerne kan 
indfri reformens intentioner? 

• Kan overgangen fra grundforløb til 
studieretning fremadrettet understøttes 
bedre og hvad betyder det for antallet af 
studieretningsskift og frafald i opstarten på 
studieretningerne? 

• Hvad ligger til grund for elevernes valg af 
studieretning herunder, hvad ligger bag 
elevernes gennemgående fravalg af sprogfag. 

• Hvordan påvirker matematikscreeningen og 
grundforløbsprøver elevernes tilgang til 
læring? 

 



SUMMEØVELSE - DISKUSSION 

Treårige uddannelser 

• Er der noget, der har overrasket dig ved de 
pointer, der er lagt frem? 

• Har det nogen betydning for jeres egen skoles 
praksis?  

Hf 

• Kan nogle af pointerne overføres til elevernes 
valg af fagpakke? 

• Hvilken betydning kan det have for 
tilrettelæggelsen af de afklarende aktiviteter på 
1. og 2. semester? 

• Er der nogle andre vigtige opmærksomheds-
punkter ift. hf-elevernes afklaringsproces? 


