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Ingen lektier i to år: Nu er Nynne
student
Flere gymnasier bruger lektiefri undervisning på deres HF-
uddannelser.

Nynne Emborg er blevet student uden lektier under uddannelsen. Det er kun større værker og afleveringer, som hun har skullet lave derhjemme. (© (Privatfoto))

LÆS OP

De seneste dage har studenter præget gadebilledet, når de er kommet
kørende, mens de har vinket til forbipasserende i glæde over, at deres
studentereksamen er i hus.

Faktisk er der flere af dem, der har fået huen på uden at have lavet lektier
derhjemme i to år.

Det gælder også den 19-årige HF-elev Nynne Emborg, som netop er
blevet student fra Tønder Gymnasium.

Her bruger de lektiefri undervisning for HF-eleverne.

- Min lillesøster går i 7. klasse, og hun har ha� flere lektier, end jeg har,
siger hun.

Nynne Emborg mener selv, at det har hjulpet hende til at blive en bedre
student.

- Når vi alle sammen sidder der, og vi skal lave det i timerne, så er alle
med på en helt anden måde. Det gør bare en forskel, siger hun.

- Vi går ud og arbejder med teksten lige bage�er. Så du misforstår ikke
teksten så nemt, og du sidder ikke og kæmper med det derhjemme.
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Startede som forsøg

Stiller andre krav til lærerne

Nynne Emborg mener selv, at hun er blevet en bedre student af at have lektiefri undervisning.
(© (Privatfoto))

På Tønder Gymnasium begyndte det som et forsøg tilbage i 2008. Der
herskede nemlig en negativ stemning og et lavt elevtal, og det fik
gymnasiet til at gentænkte sine HF-uddannelser, fortæller
uddannelsesleder Marie-Louise Ebert.

En af ændringerne blev at �erne næsten alle lektier fra HF-eleverne og i
stedet sætte timer af til at lave lektier på gymnasiet. Dermed blev det kun
større værker og afleveringer, som de studerende skulle lave derhjemme.

Førsøget var så stor en succes, at det i dag er blevet en fast del af Tønder
Gymnasiums HF-uddannelser, siger rektor Anna Frejbæk.

- Vi ligger i dag over landsgennemsnittet for HF-studenter. Man må sige,
at de bliver rigtig godt fagligt rustet.

Samtidig er stemningen vendt i klasselokalet, fortæller Marie-Louise
Ebert.

- Helt gennemgående er der ikke den negative stemning fra timens start.
Det sætter simpelthen en anden tone for hele konceptet.

Lektier i skoletiden kræver dog noget andet af gymnasiets ansatte, når de
skal forberede undervisningen, siger lærer Mikkel Pedersen.

- En stor del af det arbejde, vi har lavet, har været klasserumsledelse.
Altså hvordan kan vi tilrettelægge undervisningen, så flest muligt får mest
muligt med. På den måde har det krævet et større pædagogisk arbejde
for at få det til at fungere.

Og det er nødvendigt, hvis tiltaget skal lykkes, siger Mikkel Pedersen.

- Hvis man bare �erner lektierne og gør det samme, som man altid har
gjort, så tror jeg ikke, at effekten havde været så positiv. Det skyldes et
større arbejde.

Nu har den lektiefri uddannelse også bredt sig til Vejen Gymnasium, og
det er en rigtig god idé, mener rektor Lars Bossen.

- Eleverne er super glade for det – også fordi den dårlige samvittighed,
man kan have over ikke at lavet sine lektier, er væk, når man når det,
inden man tager hjem. Det giver en bedre start på de fleste moduler.

Midt i studenterfejringen er Nynne Emborg ikke tvivl. En uddannelse
uden lektier virker – og hun er tilfreds med sine eksamensresultater.

- Det er gået yderst godt og over min forventning. Jeg er glad.
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