
Fakta om eleverne efter ungdomssko-
lens heltidsundervisning 
65 % af eleverne begynder på en 
ungdoms-uddannelse når de forlader 
heltidsundervisningen, men en betragtelig 
andel på 46 % falder fra igen inden for et 
år uden at begynde på en anden uddan-
nelse. Det er en udfordring at få en større 
del af eleverne fra heltidsundervisningen 
til at gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. Udfordringen handler ikke blot om 
den undervisning eleverne bliver tilbudt i 
heltidsundervisningen og i årene inden, 
men også om de ungdomsuddannelsestil-
bud som de unge får efterfølgende, bl.a. 
om de får de rette uddannelsestilbud, og 
om fastholdelsesindsatserne på uddannel-
sestilbuddene virker.

Fakta om eleverne i ungdomsskolens 
heltidsundervisning 
Eleverne i heltidsundervisningen kommer 
i højere grad end eleverne i folkeskolen 
fra opbrudte hjem hvor forældrene har 
et lavt uddannelsesniveau, og hvor en 
større andel af forældrene står uden for 
arbejdsmarkedet. Eleverne kan have fag-
lige, sociale og personlige udfordringer 
som har gjort det vanskeligt for dem at 
fungere i folkeskolen. Udfordringerne 
skyldes primært vanskeligheder i famili-
erne, men eleverne kan også være påvir-
ket af tidligere skoleforløb.

Fakta om skoleformen 
Heltidsundervisningen synes at være en 
skoleform som eleverne er glade for, 
hvilket for nogle elever står i modsæt-
ning til deres tidligere skoleerfaringer. At 
eleverne betragter heltidsundervisningen 
som noget positivt, skyldes bl.a. at de her 
møder lærere der udviser stort engage-
ment i forhold til dem, og at de bliver 
præsenteret for andre undervisningsakti-
viteter end de rent boglige.

Ungdomsskolens heltidsundervisning har 
mange styrker, blandt andet at skolerne er 
fulde af engagerede lærere som hjælper 
eleverne med at genfinde skolelysten. Det 
viste en evaluering af ungdomsskolens 
heltidsundervisning som Danmarks Evalu-
eringsinstitut (EVA) udgav i slutningen af 
2010. Evalueringen så på hvordan heltids-
undervisningen motiverer de unge til at 
blive i uddannelsessystemet. 

I begyndelsen af 2011 holdt EVA en 
konference hvor ledere og lærere fra hel-
tidsundervisningen mødtes for at få de 
vigtigste pointer fra evalueringen og input 
fra fageksperter til hvordan man kan gøre 
undervisningen endnu bedre. 

På de næste sider kan du læse korte artikler 
med de vigtigste pointer fra oplæggene. 
Læs om:

•	 Sammenhænge er det nye sort! – om 
matematikundervisning i ungdomssko-
len

•	 Sådan spotter I ADHD-eleverne 
•	 Skil drenge og piger ad 
•	 Skilt med elevernes kompetencer 

Inspiration til 
ungdomsskolens 
heltidsundervisning

Få gode råd til at gøre matematikundervisningen spiselig, bliv 
klogere på hvorfor det er en god idé at skille piger og drenge 
ad, lær hvordan du finder ADHD-eleverne, og se hvordan I 
kan skilte med elevernes kompetencer. Her kan du læse fire 
inspirerende artikler der sætter fokus på undervisningen i 
ungdomsskolen. 
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Metodisk værktøjskasse
Lærerne skal have en værk-
tøjskasse med forskellige metoder 
de kan anvende i undervisningen – 
metoder der kan motivere de elever 
der har det svært med at modtage 
traditionel undervisning. Fx er der 
mange spændende aktiviteter og 
ekskursioner i heltidsundervisnin-
gen – her skal man huske at have 
fokus på det læringspotentiale der 
er i aktiviteten, i stedet for blot at 
lave aktiviteten for aktivitetens 
skyld.

Aktiviteter for alle
Det er vigtigt at have aktiviteter 
der henvender sig til alle. Målgrup-
pen for undervisningen i heltid-
sundervisningen er nemlig blevet 
ændret inden for de seneste 
år og udgør nu flere piger end 
tidligere. En del undervisnings-
steder tilbyder ”traditionelle” værk-
stedsaktiviteter som knallertværk-
ste-der og træværksteder. Pigerne 
efterlyser aktiviteter der rammer 
deres interesser, fx smykkedesign, 
wellness og yoga. 

Tydelige læringsmål
Det er vigtigt at tydeliggøre for elev-
erne både hvad de har lært, og hvad 
de skal lære. Eleverne skal klart og 
tydeligt kunne se deres egne frem-
skridt. Mange af heltidsunder-
visningens elever har nemlig den 
selvforståelse at de ikke kan noget 
og ikke lærer noget. Har de tydelige 
mål som de kan styre efter og se 
opfyldt, ændrer det ved deres selv-
forståelse og skoletræthed.

Find formålet
I øjeblikket er det meget op til 
sko-lerne og kommunerne selv at 
definere hvad formålet med under-
visningen på ungdomsskolerne er 
– lovgivningen giver mulighed for 
fortolkning. Derfor er det vigtigt 
at skolerne i samarbej-de med 
kommunerne diskuterer hvad 
formålet med undervisningen er. 
Det er nemlig så vigtigt at vide at 
man arbejder i den rigtige retning. 
Derfor skal man vide hvad målet er, 
og være enige om det.  

Konsulenterne bag EVA’s rapport 
”Ungdomsskolens heltidsundervis-
ning”, Vicki Facius og Kristine Zacho 
Pedersen, giver her fire bud på udvik-
lingspotentialer i heltidsundervisnin-
gen.

Kristine Zacho Pedersen

Vicki Facius
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Når vi taler om udsatte piger og drenge, 
har vi en tendens til at tro at de er en 
samlet gruppe. Men sådan er det ikke. 
Gyda Heding der i mange år har arbejdet 
med udsatte piger, har nemlig erfaret at 
allerede inden drengene og pigerne bliver 
opfanget af ”systemet”, er der en væsent-
lig forskel:

”Det er desværre sådan at vi som omsorgs-
personer og skolelærere har sværere ved 
at tackle de udsatte piger. For det første 
kan det virke provokerende på os at nogle 
af disse piger bruger vold – det generer 
vores kønsopfattelse. En ’rask dreng’ deri-
mod må godt slås lidt i en skolegård – 
det må en ’rask pige’ ikke. Det får os til 
at reagere anderledes på pigerne end på 
drengene. For det andet opdager vi også 
de udsatte piger senere. Drengene ser vi 
hurtigere fordi vi ved hvad vi skal se efter. 
De problematiske piger opdager vi først 
senere fordi vi ikke har fokus på hvad 
alarmsignalerne er,” siger Gyda Heding.  

Dårligere fungerende
Det betyder også at nogle af de piger 
der fx kommer på en ungdomsskole, 
burde have været opfanget tidligere. 
Gyda Heding mener derfor at pigerne på 
ungdomsskolerne i udgangspunktet er 
dårligere fungerende end drengene.

                                                                                                             

”Pigerne har måske siddet og gemt sig i et 
hjørne i folkeskolen i mange år og kan ikke 
læse selvom de går i 7. klasse. Det er bare 
ikke blevet opdaget fordi folkeskolen er 
under pres, og der mangler tilbud. Så de 
får bare lov til at sidde. Drengenes måde 
at reagere på er anderledes, og derfor 
kommer der hurtigere fokus på dem,” 
siger socialrådgiveren og fortsætter:

”Pigerne fra ungdomsskolerne har også 
mange sociale problemer bag sig – de er 
hverken blevet set af skolen eller i hjem-
met. Jeg vil vove at sige at de næsten er 
mere ’udsatte’ end de udsatte drenge!”

Drengene tager styringen
Derudover fylder de udsatte drenge meget 
– de har brug for et stort rum og kræver 
opmærksomhed på en anden måde end 
pigerne.

”Og fordi tingene forholder sig sådan, 
mener jeg at det eneste rigtige er at skille 
drengene og pigerne ad. Ellers kommer 
drengene til at overtage styringen. Dren-
gene er også bedre end pigerne til at være 
i de rum der bliver skabt i ungdomsskol-
erne. Desuden er en del af pigernes prob-
lematik også at de har det svært med 
drenge og mænd. Derfor bliver man nødt 
til at skabe nogle rammer hvor der ikke er 
drenge, sådan at pigerne kan få talt om 
det,” siger Gyda Heding.

Hvis udsatte piger skal videre i livet, gælder det blandt 
andet om at skille dem fra drengene. Der skal ganske 
enkelt kønsopdelt undervisning til, mener Gyda He-
ding, socialrådgiver og leder af Pigegruppen der er et 
tilbud til ”vilde piger” i alderen 13-18 år.

Hun er godt klar over at der i en del 
ungdomsskoleklasser kun sidder fire piger, 
men mener bestemt at man bliver nødt til 
at prioritere adskillelsen alligevel. Hun har 
også erfaret at der i de tiltag kommunen 
har, ofte kun er blandede grupper. Og 
der går sjældent længe førend der kun er 
drenge tilbage i grupperne.

Kvindelige forbilleder
Lidt paradoksalt er det dog at pigerne ikke 
selv ønsker at blive kønsopdelt.

”Mange siger at de er drengepiger, og 
at de ikke kan med andre piger. Men vi 
oplever næsten hver gang at de stortrives 
i pigegrupperne. De slipper for at føle de 
skal spille op til drengene og de mandlige 
undervisere, de lærer at forholde sig 
anderledes til deres krop og ikke mindst til 
hinanden. Men det er vigtigt at pigegrup-
perne har kvindelige undervisere. På 
ungdomsskolerne er der jo mange mænd 
– også fordi der er mange drenge – som 
er store, brede og meget maskuline så de 
kan tackle de udadreagerende drenge. 
Det er godt for drengene, men altså ikke 
for pigerne – igen fordi pigerne kommer 
til at bruge deres seksualitet i forhold til 
de mænd. Pigerne har jo også brug for 
kønsforbilleder – andre kvinder,” point-
erer hun.

Skil

drengene

og

pigerne 

ad

Af Maria Holkenfeldt Behrendt
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Første følte fællesskab
Og ligesom det gælder for så mange andre, 
gælder det også for de udsatte piger at de 
har brug for et socialt fællesskab for at 
kunne fungere.

”Alene det at stå i kø og købe biografbil-
letter uden at komme i skænderi med dem 
foran, er svært for pigerne her. Det skal 
de lære. For at lære det har de brug for 
et rum hvor de kan tale frit om fx drenge, 
forældre, vold, seksualitet – det at være 
en ung pige. Når man laver pigegrupper, 
oplever pigerne også at de kan danne rela-
tioner, lave noget hyggeligt sammen – få 
en fællesskabsfølelse kort sagt. For mange 
af dem har følt sig meget alene med sig 
selv og deres problemer,” fortæller Gyda 
Heding. 

”Vi laver mange forskellige ting med 
pigerne – rejser, laver teater, indspiller 
cd’er. Det handler om at skabe nogle 
rammer for fællesskabet, så pigerne lærer 
at være sammen med andre på normal 
vis.”

Flyt fokus
”Når vi taler om udsatte unge og skole, 
ligger fokus ret ofte på at få eleverne til at 
gennemføre 9. klasse med eksamen, så de 
måske kan komme videre til en uddannelse 
eller et job. Det er også super vigtigt. Men 
jeg oplever at man glemmer hvor vigtigt 
det er at få pigerne til at fungere socialt 
hvis de overhovedet skal fungere fagligt. 
Det kræver et rum pigerne kan fungere i, 
og hvor man kan sætte nogle processer 
i gang. For det er en proces der er tale 
om. Pigerne kan fx ’oplære’ hinanden i 
hvordan man er sammen på tværs af alder 
og baggrund.  Det kræver tid og frirum for 
pigerne at lære at de er noget i kraft af 
sig selv og hinanden. Det er en succesop-
levelse uden lige for dem at kunne indgå i 
relationer.  Og først når de har fået styr på 
det, kan de rumme at lære noget fagligt,” 
slutter socialrådgiveren.

•	 Er oprindeligt uddannet tømrer
•	 Blev sidenhen uddannet socialrådgiver
•	 Har stiftet “Pigegruppen” på Vesterbro, som er 

København Kommunes tilbud til socialt udsatte 
piger i alderen 13-18 år.

Gyda Heding
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Sådan spotter I ADHD-eleverne 

De ”vimser” meget rundt, har svært ved at huske beskeder 
eller at overskue hvad dagens program går ud på. Pigerne er 
ofte mere stille og indadvendte end drengene og er sværere 
at identificere. Få tips til hvad man kan gøre for elever med 
ADHD af specialist Liselotte Rask. 

Der findes i snit en-to elever i en alminde-
lig folkeskoleklasse som har ADHD-træk, 
og i ungdomsskolens heltidsundervisning 
vil der typisk være endnu flere elever. Det 
vurderer Liselotte Rask som er pædago-
gisk konsulent og specialist i undervisning 
af ADHD-elever. Hun giver tips til hvordan 
man identificerer elever med ADHD, og 
hvordan man kan indrette undervisningen 
efter deres behov. 

Kendetegn for ADHD-elever
En elev der har ADHD, har svært ved at 
holde opmærksomheden på noget ret 
længe ad gangen eller på flere ting ad 
gangen. Fordi de har svært ved at fæstne 
opmærksomheden ved detaljer, kan 
det virke som om de ikke hører efter, 
og bagefter kan de have svært ved at 
huske det der blev sagt i klassen. De er 
impulsstyrede hvilket gør at de ofte ikke 
kan hæmme deres adfærd, så de afbryder 
oftere, de har svært ved at vente på tur og 
ved at udskyde deres behov. 

Mange er også hypersensitive, fortæller 
Liselotte Rask:  

”De reagerer hvis deres sanser bliver over-
stimuleret, de bliver nemmere generet 
af fx lys og lyde. Mange mennesker med 
ADHD kan have det svært med at føle en 
strammende linning i cowboybukserne 
eller ved at mærke sig selv og deres egen 
krop.”

ADHD-elever adskiller sig fra almindelige 
teenagere ved ikke at kunne blive grebet 
af en opgave eller kunne motiveres til at 
gå i gang med noget. Almindelige teen-
agere har den neurologiske forudsætning 
for at fordybe sig (de kan være opmærk-
somme, koncentrere sig, kan huske og 

Fakta om ADHD
•	 Står for Attention Deficit Hyperactiv-

ity Disorder (ADHD). 
•	 ADHD er en udviklingsforstyrrelse 

hvor dele af hjernen ikke fungerer 
optimalt. 

•	 Symptomer hos unge er uopmærk-
somhed, indre rastløshed eller 
problemer med at planlægge.

•	 Tidligere blev ADHD betegnet som 
DAMP.

•	 Drenge rammes hyppigere end pi-
ger.

•	 Pigerne kan være sværere at spot-
te fordi deres symptomer er mere 
”lavmælte” end drengenes.

•	 Mange behandles med medicin som 
Ritalin der dæmper symptomer som 
uro og mangel på kontrol. 

udsætte behov), men det er netop det 
ADHD-elever ikke kan. Man kan altså 
godt få en ADHD-elev til at forstå at de 
skal, men de kan ikke. 

”Derfor skal man kunne skelne mellem om 
eleverne ikke gider, eller om de ikke kan,” 
påpeger Liselotte Rask. 

Kønsforskelle i reaktionsmønstrene
Der er kønsmæssige forskelle på hvordan 
drenge og piger med ADHD opfører sig. 
Mens drengene typisk er dem der er mest 
udadreagerende på en måde hvor man 
lægger mærke til dem – fordi de ligger 
hen over bordet, eller er meget kropsligt 
urolige – så kan det godt være mere skjult 
hos pigerne. 

”Pigerne er ofte mere rolige i deres fysiske 
adfærd, til gengæld kan mange af dem 
vise deres hyperaktivitet ved at tale meget, 
og ikke altid med sans for den situation 
de er i. Det kan skabe problemer, men 
ofte ikke så store som drengenes der 
kan komme i fysisk klammeri med andre 
elever.”

”Pigerne kan være mere indadvendte eller 
depressive. Nogle af dem er cuttere, dvs. at 
de skærer i sig selv. Det er sværere at iden-
tificere piger med ADHD end drenge, og 
det er først for nylig at man i ADHD-forsk-
ningen er blevet klar over hvad man skal 
kigge efter af symptomer blandt pigerne,” 
fortæller Liselotte Rask og fortsætter: 

”Hos pigerne skal man se efter de meget 
stille piger som ikke tager kontakt til 
andre, eller som ikke blander sig i det 
sociale. Det kan være de sortklædte piger 
som man tænker har det skidt derhjemme, 
og som måske bliver tiltrukket af de mere 
hårde og ”tydelige” drenge.”
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Læg et dagsprogram 
Jo flere informationer eleven skal 
have styr på, des mere kommer 
”planlægnings-hjernen”og 

opmærksomheden på overarbejde. Derfor 
er det en god idé at have et visuelt forlæg 
eller en forklaring på hvad der kommer til 
at ske i timen eller i løbet af en ekskursion. 
Det kan være et program der i punktform 
fortæller hvad eleven skal lave, og som 
eleven eventuelt kan krydse af i undervejs. 
Det skal være ret detaljeret, fx er det ikke 
nok at skrive ”gå en tur”, men man skal 
være mere præcis med hvad der kommer 
til at foregå. 

Brug et afskærmet kontor
For mange elever med den 
form for opmærksomhedsfor-
styrrelse som ADHD er, kan det 

være vigtigt at de kan sidde og arbejde i 
et aflukket kontor fordi det lukker af for 
de ting der kan forstyrre. Jo færre infor-
mationer hjernen får, des bedre kan den 
arbejde med det den skal. 

Tilrettelæg arbejdet i kortere 
intervaller
Forskning viser at mange ADHD-
elever har svært ved at arbejde 

koncentreret i længere tid. Derfor er det 
bedre for eleverne at arbejde i kortere 

intervaller og have flere pauser end andre. 
At holde mange små pauser er også med 
til at holde vågenhedstilstanden oppe når 
der kommer nye signaler om at der sker 
noget nyt. 

Vær fysisk aktiv
At være fysisk aktiv – og få 
udløst endorfiner og dopaminer 
under aktiviteten – er noget der 

kan hjælpe ADHD-elever. Det giver gode 
vilkår for koncentration og opmærksom-
hed når der senere skal arbejdes med de 
akademiske fag. Så begynd fx dagen med 
en lille løbetur, enten på løbebånd eller i 
naturen. Gentag gerne fysiske udfoldelser 
hen over dagen. 

Brug motivationssystemer
Det kan hjælpe eleverne til at 
holde fokus og koncentrationen 
i et stykke tid hvis der venter en 

”belønning” efter deres indsats. Belønnin-
gen kan være at de får lov til at spille et 
computerspil de godt kan lide, eller lytte 
til musik. Det skal ikke være noget som 
man siger til eleven, men man kan sætte 
det på dagsprogrammet. Det er heller ikke 
noget man fratager eleven for at straffe 
dem. De kan skærpe deres koncentration 
og opmærksomhed selvom det er et hårdt 
arbejde for hjernen.

Tal med eleven om hvordan 
det er at have ADHD
ADHD-eleverne ved stort set 
altid at de er anderledes end 

andre, og tit har de brug for at tale om 
det. Det handler ikke om terapi, men om at 
tale med eleven om hvordan hun eller han 
opfatter sig selv og sin egen identitet og 
sit selvværd. Det kræver at man har noget 
viden om hvad det vil sige at have ADHD. 
Mange elever kan fx ikke lide at fortælle 
om at de har ADHD, til de andre elever da 
deres højeste ønske er at være ”normal”. 
Så jo mere man har accepteret sin ADHD 
og dermed sig selv, jo nemmere er det at 
fortælle om. Nogle vil gerne stå ved det, 
mens andre foretrækker at ingen ved det. 
Man kan fx aftale med eleven at han får 
dagsprogrammet tilsendt pr. telefon eller 
via mail, så han er forberedt hjemmefra. 
 

•	 Uddannet folkeskolelærer, social-
pædagog og familieterapeut

•	 Er pædagogisk konsulent hos Ud-
dannelsescentret Maglemosen i 
Ballerup - et ungdomsuddannelses-
center for unge med særlige behov 
mellem 16 og 25 år

•	 Har været pædagogisk konsulent i 
Københavns Amt i femten år på au-
tisme- og ADHD-området

•	 Laver kurser i autisme og ADHD 
i Region Hovedstaden for lærere, 
pædagoger og psykologer under 
Professionshøjskolen UCC (Center 
for undervisningsmidler Afdeling 
Storkøbenhavn)

Hvad kan man gøre for eleverne? 
Liselotte Rask slår fast at hvis man mener 
at en elev lever op til flere karakteristika 
for en ADHD-diagnose, så er det vigtigt at 
man tager kontakt med en skolepsykolog 
eller en anden fagperson der kan henvise 
til en udredning. 

”For at blive diagnosticeret skal eleven 
opfylde flere karakteristika for ADHD, 
og der skal være flere afvigelser fra det 
”normale” i fx opmærksomhed eller 
hyperaktivitet og impulsivitet. Nogle kan 
også have motoriske forstyrrelser. Hvis 
man har en elev der viser karakteristika for 
ADHD, skal man dele sin bekymring med 
fagfolk,” siger Liselotte Rask. 

Liselotte Rask
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Seks råd til undervisning af ADHD-elever:



Sammenhænge – det nye sort!
Matematikken slipper ingen udenom. Men ret ofte har udsatte unge aldrig haft 
greb om den. Det skal de have hvis de skal videre i uddannelsessystemet og på job-
markedet. Nøgleordet er sammenhænge, siger matematik-ekspert Pernille Pind. 

Hvis du tror matematik skal være sjovt, 
kan du godt tro om igen. Det er ikke 
det vigtigste ifølge matematikunderviser 
Pernille Pind. Hun har specialiseret sig i at 
uddanne lærere i hvordan man underviser 
matematiksvage børn, unge og voksne.

”Det vigtigste er sammenhænge! Mate-
matikken skal give mening i elevernes 
verden, dvs. hænge sammen med noget 
de ved i forvejen,” siger hun og kalder 
nøgleordet ”sammenhænge” for det nye 
sort i matematikundervisningen. Her giver 
hun en 10-trins guide til hvordan man 
bedst griber undervisningen an hvis man 
har med matematiksvage elever på det 
afsluttende trin i folkeskolen at gøre.

Brug matematiske 
hverdagserfaringer
Når man har med udsatte 
unge at gøre, kan man ikke 

bare gå ud fra at de bruger matematik-
ken derhjemme. Derfor er det vigtigt at 
man arbejder kontinuerligt med at elever-
ne etablerer flere hverdagserfaringer, for 
eksempel ved at måle konkrete længder, 
foretage vejninger, bestemme rumfang, 

måle temperaturer, gå i supermarkedet 
og byggemarkedet, se på kort og læse 
avisen. På den måde danner de nogle 
erfaringer. Det hjælper til bedre at kunne 
relatere til nye opgaver og metoder inden 
for matematikken. Det handler om at få 
knyttet nogle sammenhænge – sådan 
at det de lærer i skolen, også hænger 
sammen med livet udenfor.

 
Brug kropslige erfaringer 
Det er vigtigt at arbejde med at 
få etableret kropslige erfaringer 
og lære at få dem frem igen og 

bruge dem. Fx kan man gætte hvad ting 
vejer, ved først at løfte dem og derefter 
veje dem. Man ved fra forskning at meget 
af vores hukommelse sidder i kroppen – fx 
sidder de flestes pinkode i fingeren. Krop-
pen husker fx antal, afstande/længder, 
vægt, former og retning. Formålet med 
at arbejde med kropslige erfaringer er at 
øge antallet af indre repræsentationer af 
matematiske begreber.

Sig det højt
Rigtig mange elever ved ikke 
hvordan man udtaler matema-
tiske ord. Fx kan de ikke sige 

ordet ”rektangel” – de væmmes faktisk 

lidt ved ordet. Eleven skal lære at sige tal, 
regnestykker og tabeller højt, læse defini-
tioner og tekstopgaver højt og så videre. 
Og eleven skal lære at forklare hvad han 
tænker og gør. Formålet er at gøre elev-
ens ydre stemme til indre stemme. For har 
man ikke den indre matematiske stemme, 
bliver matematik alt for svært!

Genkend regning i 
hverdagssprog
Eleven skal lære at undersøge 
tekster for de formuleringer 

der afgør hvilken af de fire regningsarter 
plus, minus, gange eller dividere der skal 
bruges. Eleven skal lære at omformulere 
tekster, så det bliver tydeligere hvilken 
regningsart der skal bruges. Formålet er 
at sætte elever i stand til at arbejde med 
matematik i kontekst og tekstopgaver. 
Fx forstår de fleste elever opgaven ”440 
flødeboller skal deles mellem fire børn. 
Hvor mange får de hver?” Mens det er 
sværere for dem at forstå opgaven ”440 
tennisbolde skal fordeles i kasser med fire 
bolde i hver. Hvor mange kasser ender der 
med at være?”. Der findes kun fire reg-
ningsarter, men de kan se ud på mange 
forskellige måder når de bliver formuleret 
i en tekst. Det skal man hjælpe eleverne 
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med at forstå.

Brug lommeregner
En lommeregner er et fantas-
tisk hjælpemiddel som elever 
skal blive fortrolige med – 

både skolens lommeregnere og den på 
mobiltelefonen. I undervisningen skal det 
være naturligt at bruge lommeregner når 
fokus i undervisningen ikke direkte er på 
træning af regnemetoder. Formålet er 
at eleven behersker dagligdagens mest 
nyttige matematikhjælpemiddel.

Lær LOVPORTen
Det er så vigtigt at synliggøre at 
det at se på en matematiktekst 
og finde ud af hvordan man 

regner den ud, er en proces – det sker ikke 
bare af sig selv ved at man ser på teksten. 
LOVPORT står for disse 7 skridt i problem-
løsningen:

•	 Læs
•	 Omformulér
•	 Visualiser – fx kan man måske tegne 

opgaven hvis det kan lade sig gøre 
•	 Planlæg – lave en slagplan for hvad der 

rent faktisk skal gøres
•	 Overslag – hvilket resultat kan man for-

vente (eleverne hader dette punkt, men 
det er her de kan trække på deres refe-
rencer og erfaringer)

•	 Regn
•	 Tjek – giver resultatet mening i forhold 

til fx overslaget?

Eleven skal lære at guide sig selv gennem 
disse syv skridt – som kan tage lang tid. 
Kun for de dygtigste elever er denne 
proces nemlig naturlig. Formålet er at 
eleven får en strategi til at arbejde med 
enhver matematisk problemløsning. 

Brug simple, fleksible 
regnemetoder
De svage elever sidder og 
forsøger at regne stykker fra de 

begynder i skolen til de går ud – uden at få 
talfornemmelse. Eleven skal kunne huske 
regnemetoder så godt at hun også kan 
bruge dem når hun forlader skolen. Hun 
skal vide at 200 plus 350 giver 550 – uden 
at hun skal begynde bagfra med at lægge 
enerne sammen. Det handler kort sagt 
om at lave mere hovedregning – gerne på 
papir, men sådan at eleven begynder med 
at lægge hundrederne sammen, så hun har 
en idé om hvor stykket ender. Formålet er 
at eleverne forstår og behersker metoder, 
så de kan regne det de har lyst til, uden 
lommeregner, fx hvis de står i Brugsen.

 

Anvend et passende antal 
cifre
Mange af de elever der har 
svært ved matematikken, er 

blevet tabt i 4. klasse. Det er elever der 
har meget svært ved at arbejde med tal 
med mange cifre. Derfor skal de lære at 
smide cifre væk, så der kun er et eller to 
cifre forskellig fra nul tilbage. Nogle elever 
vil aldrig gå i gang med en opgave med tal 
som 1253 eller 567.900, men går måske 
i gang med den tilsvarende opgave hvis 
tallet er 1000 eller 500.000. Formålet er 
at eleven kan få et resultat – og endda i 
den korrekte størrelsesorden.

Brug formler
Hvis vi skal gøre os forhåbninger 
om at de udsatte unge kommer 
videre på en uddannelse som 

fx teknisk skole, skal de lære at regne 
med formler – for dem kan de støde ind i 
allerede efter fem uger på studiet. Eleven 
skal lære at forstå hvad en formel er, hvad 
bogstaver kan udtrykke, og helt konkret 
hvordan man erstatter bogstaver med tal i 
formler. For uanset om du skal være sosu-
assistent, VVS’er eller atomfysiker, skal du 
kunne regne med formler.

Brug CAS
Mange undervisere 
tror fejlagtigt at det 
at lære matematiks-

vage elever at bruge skriveværktøj med 
Computer Algebra System (CAS) er for 
meget. Det er det på ingen måde – det 
er tværtimod en investering af de store. 
For med CAS bliver formler og ligninger 
tilgængelige for alle der kan taste dem ind 
og trykke ”Solve”. Formålet er at eleven 
kan arbejde med mere avanceret matema-
tik end ellers. Mestringen af værktøjet her 
kan betyde forskellen på om eleven kan 
gennemføre en uddannelse på fx teknisk 
skole eller ej! 

•	 Cand. scient. fra Aarhus Universitet 
•	 Har undervist på gymnasier, VUC og 

DPU
•	 Er nu selvstændig konsulent
•	 Næstformand i foreningen “Dansk 

specialmatematik”
•	 Har skrevet en lang række bøger om 

matematik.
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Vis hvad eleverne er gode til! 

Ivan klarer sig dårligt i skolen. Han er lille, 
en rigtig drømmer og bliver tit drillet og får 
buksevand af de andre. Ivans far vil gerne 
have at han er en stor og stærk og en 
rigtig dreng, så han giver Ivan øgenavnet 
Gummi-Tarzan. ”Gummi-Tarzan” er nav-
net på den elskede roman af Ole Lund 
Kierkegaard, og samtidig er han det store 
forbillede på Korsør ProduktionsHøjskole. 
For Ivan ender med at indse at alle er gode 
til noget, og det er det samme udgangs-
punkt skolen har. 

Skolen har i femten år arbejdet med at 
hjælpe eleverne med at finde frem til hvad 
de er gode til. Det gør de blandt andet ved 
at bruge et særligt system som de kalder 
Synlig Kompetencevurdering. En meget 
vigtig del af systemet er de kompeten-
cetavler som hænger på alle værksteder 
hvor eleverne arbejder. Ud over de synlige 
tavler har hver enkelt elev også deres eget 

personlige skema hvor deres kompetencer 
dokumenteres på papir. 
På tavlen kan eleverne finde deres egne 
navne ud for en række kategorier af 
faglige kompetencer som de træner mens 
de arbejder på værkstedet. Hvis det er et 
malerværksted, kan kategorierne være 
”rensemetoder”, ”spartelteknik” eller 
”farveblanding” – kompetencer man skal 
mestre som maler. Der er en rød, gul eller 
grøn ”klat” som markerer om eleven er 
nybegynder, øvet eller kompetent. 

”Når eleverne kan følge med på tavlerne, 
gør det det klart for dem at de lærer 
noget, mens de er her. At de går på en 
skole, og at de er i gang med en lære-
proces,” fortæller Preben Jensen der er 
lærer og projektkoordinator på produk-
tionsskolen. 

Broen til ungdomsuddannelserne
Omkring 100 elever går på skolen hvor 
de arbejder i forskellige værksteder. 

Eleverne fra heltidsundervisningen har brug for at vide hvilke kompe-
tencer de har, og hvilke de skal udvikle. På Korsør Produktionsskole 
har man gode erfaringer med at hænge tavler op med hver enkelt 
elevs kundskaber. Det gør eleverne stolte når de kan se at de flyt-
ter sig. 

Som på alle andre produktionsskoler 
er meningen at eleverne skal blive klar 
til at gå videre i uddannelsessystemet 
efter endt skolegang. Eleverne kan have 
dårlige erfaringer med at gå i skole og 
mangle tillid til deres egne evner. Det 
er tit samme elevtype man ser på en 
produktionsskole som i ungdomsskolens 
heltidsundervisning, hvor undervisningen 
også som regel er værksteds- eller 
aktivitetsbaseret. 

”Produktionsskolerne er broen til ung-
domsuddannelserne. Det er elever der 
ikke kan lide at gå i skole, så derfor er det 
vigtigt at de får oplevelsen af at de ikke 
”bare” arbejder på værkstederne, men 
mærker og ser at de har lært noget. På 
den måde bliver det mere tilgængeligt at 
komme tilbage i uddannelsessystemet. 
Størstedelen af eleverne er ikke så begej-
strede for at gå i skole når de kommer 
her, men de fleste af dem fortsætter 
på erhvervsskolerne eller SOSU-skoler 

Kompetencetavlen hænger på værk-
stedets væg. Vandret står de faglige 
kompetencer man træner i værk-
stedet, lodret elevernes navne. 
Kompetencerne er markeret med en-
ten rød, gul eller grøn. Læreren skifter 
farve på ”klatterne” ved morgen-
møder når eleverne har opnået et 
højere kompetenceniveau. Tavlen er et 
vigtigt kommunikationsmiddel til elev-
erne og læreren, til skolens ledelse og 
til besøgende udefra. 

Kompetencer på tre niveauer

Rød: Nybegynder: Eleven er blevet introduceret til teknikken eller funktionen og har selv prøvet at anvende den med et brugbart resultat.
Gul: Øvet: Eleven kan selv udføre enkle arbejdsopgaver efter anvisning og kan deltage i mere komplicerede opgaver under vejledning. 
Grøn: Kompetent: Eleven kan selvstændigt gennemføre funktionens arbejdsopgaver i kendte og beskrevne arbejdssituationer og selv vur-
dere kvaliteten. Eleven kan desuden beskrive opgaven og hjælpe mindre rutinerede elever i gang. 
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bagefter,” fortæller Mie Madsen der som 
Preben Jensen underviser på skolen. 

Eleverne glade for ”klatterne”
Det er lærerne der vurderer hvornår elev-
erne har lært nok til at de kan stige i grad-
erne på tavlen og skifte fra rød over gul 
til grøn. ”Rød” betyder ikke at det er helt 
skidt, men fx at det er spiselig mad eleven 
har lavet i køkkenet, at man har produc-
eret noget. Trin et skal være hurtigt at 
opnå, fortæller Preben, fordi elevgruppen 
spænder vidt, og der skal være noget til 
alle, også til dem som aldrig har gået til 
eksamen. Eleverne reagerer meget positivt 
på kompetencetavlerne:

”Mange af dem spørger hvad de kan 
gøre for at rykke videre til næste trin. De 
vil gerne selv skifte ”klatterne” ud og er 
stolte når de kan, fortæller Preben Jensen. 

Mange vejledere og lærere spørger om 
ikke det er synd for eleverne at måle dem 
på den måde, fortæller Mie Madsen. 

”Men nej, det synes eleverne ikke selv. 
Mange af dem giver udtryk for at de er 
glade for at der endelig er nogen der 
vurderer dem.”

Rigtig produktion
På produktionsskolen har man ”rigtige” 
kunder, fx nogen der skal have malet 
noget. Der er 11 forskellige værksteder 
som køkken, kontor, metalværksted, 
bådbyggerværksted osv. Ideen er at det 
man producerer, skal kunne bruges af 
virkelige kunder. Fx sender skolen hold af 
malere ud til virksomheder som skal have 
malet noget, og her skal eleverne være 
selvkørende når de er hos kunden alene. 
Der er en ydre forventning om at ”varen” 
er af god kvalitet, og der bliver med andre 
ord stillet krav til eleverne som ikke er ”for 
sjov”, siger Preben Jensen. 

”Det gør en forskel og sætter spor når 
eleverne kan stå og se på fx en tilbygning 
de har lavet til skolen, og vide at den har 
de bygget,” fortæller Preben Jensen. 

Nemt redskab 
Kompetencetavlerne er gode at arbejde 
med som dokumentationssystem fordi 
de tager udgangspunkt i det der sker i 
hverdagen, fortæller Preben Jensen og 
Mie Madsen. Derfor skal man, hvis man 
vil arbejde med synlige kompetencevur-
deringer, begynde med at analysere hvad 
det er man gør i forvejen. Hvad er det 
eleverne lærer? For Korsør Produktion-
sHøjskole er det selve værkstedsproduk-
tionen der er kerneydelsen, og derfor 
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Mie Madsen Preben Jensen

tager kompetencetavlerne sit udgangs-
punkt her.  

”Det spørgsmål man skal stille sig selv er, 
hvad man skal lave med eleverne for at de 
opnår en bestemt kompetence. Hvis elev-
erne skal være mere sociale, hvad gør I så 
med dem? Hvad er selve handlingen? Det 
er handlingen man kan lave sine kompe-
tencetavler ud fra,” afrunder Preben 
Jensen.  


