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Om tidsforbrug 
 
I den nye gymnasiereform er der nogle rammer for, hvor stort et tidsforbrug man som elev 
skal regne med at bruge på sin gymnasieuddannelse. Aktiviteterne kan deles op i 4 kategori-
er, som i dagligt sprog kan kaldes for: 
 

Undervisning, Hjemmearbejde, Eksamen og Studievejledning. 
 
Gymnasiereformen har indført nogle nye ord og betegnelser, som i denne 2-siders pjece for-
klares kort. 
 
 

Uddannelsestid 
 
”Uddannelsestid er den tid, hvor eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret un-
dervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af uddannel-
sens formål”.  
 
Uddannelsestid er det nye ord for undervisningstid. Uddannelsestid dækker både undervis-
ning i de enkelte fag og i flerfaglige forløb og også aktiviteter som fællestimer, idrætsdag, 
studieture, ekskursioner osv. Uddannelsestid dækker også terminsprøver og årsprøver og 
den slags. 
Det er fastsat, at den enkelte elev skal have mindst 2470 timers uddannelsestid i løbet af 
hele gymnasieforløbet. 
 
 
 

Elevtid 
 
Elevtid er den tid, der afsættes til den enkelte elevs skriftlige arbejde uden for uddannel-
sestiden. 
 
Elevtid er det nye ord for hjemmearbejde med skriftlige afleveringsopgaver. Elevtid dækker 
både afleveringsopgaver i de enkelte fag og i de flerfaglige forløb, samt større afleveringer 
som dansk-historie-opgaven i 1.g. Elevtid er som oftest hjemmearbejde, men kan godt i en-
kelte tilfælde være placeret i selve skoletiden. Elevtiden regnes ikke med i uddannelsesti-
den.  



 
Det er fastsat, at for en gennemsnitlig elev skal elevtiden være mellem 585 og 635 timer i 
løbet af hele gymnasieforløbet. Det er lærerne, der fastsætter elevtiden for de enkelte afleve-
ringer indenfor den ramme, som på forhånd er fastsat for faget. Hvis f.eks. en afleverings-
opgave er fastsat til 3 timers elevtid betyder det, at en gennemsnitlig elev skal arbejde 3 ti-
mer med opgaven. Nogen vil så arbejde mere og andre mindre.  
 
Enkelte større afleveringer som f.eks. dansk-historie opgaven i 1.g indebærer, at eleven skal 
have vejledning undervejs i arbejdet. Dansk-historieopgaven er fastsat til 16 timers elevtid, 
hvoraf ca. 1 time er vejledning på skolen og ligger udenfor uddannelsestiden. De øvrige ca. 
15 timer er til at arbejde med og skrive selve opgaven.  
 
Ved siden af det skriftlige hjemmearbejde er der selvfølgelig den almindelige hjemmeforbe-
redelse til undervisningen (”lektierne”). Det arbejde er der ikke sat tidsrammer for, men vi 
plejer at anbefale et vejledende tidsforbrug på ca. 2 timer daglig.  
 
 
 

Andet 
 

Studentereksamen indebærer deltagelse i 10 officielle prøver, hvoraf de fleste foregår i slut-
ningen af 3.g. Prøvetiden og den sidste forberedelse hertil (læseferie) ligger udover uddan-
nelsestiden og elevtiden. 
 
Deltagelse i studievejledning og erhvervsvejledning ligger ligeledes udenfor uddannelsesti-
den. 
 
Endelig er der deltagelse i frivillige aktiviteter, som heller ikke er en del af uddannelsestiden 
eller elevtiden.  
 
 
 
 

Kort opsummeret 
 

Der er rigeligt at bruge sin tid på i forbindelse med gymnasieuddannelsen, 
så undgå at have for meget erhvervsarbejde ved siden af! 

 


