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Indledning
I juni måned 2013 indgik regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om et fagligt løft af den
danske folkeskole. Målet er at gøre en god folkeskole endnu bedre. Den 1. august 2014 trådte
Folkeskolereformen i kraft, og de danske folkeskoler fik nye rammer og mål at arbejde efter.
Folkeskolerne i Thisted Kommune er derfor i gang med en omfattende forandringsproces i forhold
til at implementere Folkeskolereformen, der omfatter følgende nationale mål:
1. ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.”
2. ”Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.”
3. ”Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.”
På baggrund af de tre overordnede mål har Folkeskolereformen medført en lang række ændringer
i den måde, skolerne organiserer og udfører undervisningen på. Blandt andet har dette betydet, at
eleverne skal have flere timer til dansk og matematik, tidligere fremmedsprog, understøttende
undervisning, 45 minutters bevægelse, samarbejde med det omgivende samfund og skolerne skal
tilbyde lektiehjælp eller faglig fordybelse. Folkeskolerne i Thisted Kommune har gjort forskellige
prioriteringer i realiseringen af Folkeskolereformens elementer og har afprøvet og indført
forskellige strukturer for skoledagen – herunder differentierede lektions- og pauselængder.

Formålet med evalueringen
Da Folkeskolereformen kun har været gang i ca. 10 måneder, og folkeskolerne stadig befinder sig i
implementeringsfasen, er det endnu for tidligt at lave en kvantitativ effektmåling på, hvilken
virkning Folkeskolereformen har haft på elevernes faglige niveau. Derfor har denne evaluering et
kvalitativt og udviklingsorienteret perspektiv, som har til formål at gå i dialog med forskellige
interessentgrupper fra alle 16 folkeskoler i Thisted Kommune1 og på baggrund heraf
undersøge disses oplevelser af og erfaringer med Folkeskolen efter, at Folkeskolereformen er trådt
i kraft. Derudover har evalueringen et udviklingsorienteret sigte i forhold til at belyse
interessentgruppernes ønsker og idéer til, hvordan der fremover kan arbejdes med
Folkeskolereformen på en måde, så Folkeskolereformens tre nationale mål imødekommes. De
indsamlede erfaringer og ønsker vil udmøntes i fremadrettede opmærksomhedspunkter.
Evalueringen skal anvendes til at give Thisted Kommunes politikere, fagorganisationer,
folkeskolens ledelse, medarbejdere og elever samt forældre et indblik i, hvilke foreløbige
erfaringer de pågældende interessentgrupper har med Folkeskolereformen. Derudover
præsenterer evalueringen nogle fremadrettede opmærksomhedspunkter, som folkeskolernes
interessenter med fordel kan have fokus på i Folkeskolereformens andet år.

1

Spor 10 er ikke repræsenteret, da 10. klasse tilbuddet ikke er omfattet af Folkeskolereformen.
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Fokusgruppeinterviews og evalueringsworkshop – indhold, formål og
afvikling
I udarbejdelsen af denne kvalitative evaluering er der gennemført en række
fokusgruppeinterviews og evalueringsworkshops med repræsentanter fra folkeskolerne i Thisted
Kommune. Alle 16 skoler har deltaget med repræsentanter i undersøgelsen – både for at skabe et
repræsentativt billede af skolernes erfaring med Folkeskolereformen, men også for at sikre at
repræsentanter for alle skoler får mulighed for at tilkendegive deres mening og blive hørt.
Der er i perioden fra den 13. april 2015 til den 21. maj 2015 gennemført tre interviewrunder med
henholdsvis 1)medarbejderrepræsentanter, 2)repræsentanter fra skoleledelserne samt
3)forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen. Der er afholdt i alt 12 fokusgruppeinterviews og
hvert interview har haft en varighed på to timer. Der har deltaget i alt 72 personer i
fokusgruppeinterviewene. Medarbejderrepræsentanterne og repræsentanter fra skoleledelserne
er udtrukket tilfældigt gennem KMD-PULS og forældrerepræsentanterne er fundet i
skolebestyrelserne. En samlet liste over fokusgruppeinterviewene og sammensætningen af skoler
der har deltaget kan ses af bilag 1. Af hensyn til interviewpersonernes anonymitet benævnes de
ikke med navne i evalueringsrapporten.
Formålet med de afholdte fokusgruppeinterviews har været:
1. at indsamle foreløbige erfaringer med Folkeskolereformen og skolen efter, at
Folkeskolereformen er trådt i kraft – hvad har fungeret godt og mindre godt i forhold til
elevernes læringsudbytte?
2. at igangsætte en videndelingsproces mellem skolerne og give hinanden gode idéer til,
hvordan der fremover kan arbejdes med Folkeskolereformen, og hvordan eventuelle
udfordringer kan imødekommes, så skoledagen kan gøres endnu bedre inden for de nye
rammer.
Interviewenes spørgetemaer har været bygget op over de tre overordnede nationale mål i
Folkeskolereformen, som er oplistet på side 3.
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Evalueringsworkshops med elevrådsrepræsentanter
Udover fokusgruppeinterviews har Undervisningsafdelingen afholdt evalueringsworkshops med
elevrådsrepræsentanterne fra 14 skoler2 i forbindelse med to elevrådsdage den 19. og 20. maj
2015. På de to dage har i alt 87 elevrådsrepræsentanter deltaget.
Evalueringsworkshoppen har taget udgangspunkt i fire konkrete temaer:
•
•
•
•

Den længere skoledag
Bevægelse i skolen
Understøttende undervisning
Lektiehjælp og faglig fordybelse

Undervejs i de afholdte fokusgruppeinterviews og evalueringsworkshops har deltagerne givet flere
idéer til det videre arbejde med Folkeskolereformen, som vil blive præsenteret i denne rapport.
Interviewene og de afholdte evalueringsworkshops er faciliteret og gennemført af en konsulent i
Undervisningsafdelingen (Nicoline Palmblad – Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser). Der
er udarbejdet referater af hvert enkelt interview, der har tjent som grundlag for denne rapport.
Rundspørge på facebook
Foruden fokusgruppeinterviews og evalueringsworkshops er der iværksat en rundspørge blandt
forældre på Thisted Kommunes facebook-side, hvor forældrene spørges om følgende:
”Hvilke erfaringer har du og dine børn med skolen efter, at Folkeskolereformen er trådt i kraft”
Formålet med rundspørgen er at supplere interviewene med tilkendegivelser fra forældre, der ikke
nødvendigvis sidder i skolebestyrelsen og således opnå et bredere billede af forældrenes
oplevelser med Folkeskolereformen.3

Opbygning af evalueringsrapporten
Denne evalueringsrapport er opdelt i tre dele:
DEL 1: Første del af rapporten indeholder essensen af de afholdte fokusgruppeinterviews og
evalueringsworkshops og er opdelt efter Folkeskolereformens tre overordnede nationale mål.
Således indeholder første afsnit ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de
kan” en beskrivelse af drøftelserne i fokusgruppeinterviewene omkring arbejdet med synlige
læringsmål, den længere og mere varierede skoledag, bevægelse i skolen, understøttende
undervisning samt lektiehjælp eller faglig fordybelse. I afsnittet ”Folkeskolen skal mindske
De to folkeskoler, som ikke har deltaget i evalueringsworkshoppen, har besvaret evalueringsspørgsmålene skriftligt.
Under rundspørgen var forældrene særligt optaget af to elementer i Folkeskolereformen – henholdsvis bevægelse i
undervisningen og faglig fordybelse.
2

3
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betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater” refereres essensen af
interviewdeltagernes oplevelser af, hvordan den længere skoledag og i særdeleshed den faglige
fordybelse kan medvirke til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige
resultater. I afsnittet ”Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt
for professionel viden og praksis” belyses interviewdeltagernes foreløbige oplevelser af og
erfaringer med den professionaliserede praksis, lærer-pædagog-samarbejdet, pædagogens nye
rolle i skolen samt ønsket om tid til det formaliserede teamsamarbejde.
Under afsnittet ”Specialafdelingen – den længere skoledag” præsenteres specialafdelingernes
erfaringer med den nye skole efter Folkeskolereformen er trådt i kraft.
Slutteligt indeholder denne del af rapporten et afsnit kaldet ”Yderligere kommentarer med
relevans for evalueringen”, som indeholder et afsnit omkring inklusion i Folkeskolen, hvor
interviewpersonernes generelle drøftelser herom kort præsenteres.
DEL 2: Overskriften for den anden del i rapporten er ”Skolerne i en forandringsproces”. Denne del
rummer blandt andet drøftelser omkring Folkeskolereformen som en kulturforandring,
implementeringen af Folkeskolereformen og ledelsens rolle samt de oplevede udfordringer
hermed – herunder de nye arbejdstidsregler.
DEL 3: I tredje og sidste del præsenteres en sammenfatning af evalueringsrapporten – herunder
konklusionerne fra den indsamlede empiri. Slutteligt præsenteres de fremadrettede
opmærksomhedspunkter, som er fundet på baggrund af interviewdeltagernes beskrivelser af
deres erfaringer og fremsagte ønsker for udvikling.
Kort om evalueringsrapportens fremstillingsform
Da evalueringsrapporten er en kvalitativ undersøgelse, hvis empiriindsamling har bestået af
fokusgruppeinterviews, udgør citater en omfattende del af den samlede evalueringstekst. Dette
skal endvidere ses i lyset af, at evalueringens formål er at fremstille elevers, forældres,
medarbejderes og skoleledelsernes generelle oplevelser af og erfaringer med Folkeskolereformen
og skolen efter, at Folkeskolereformen er trådt i kraft.
Eftersom denne evaluering har et udviklingsorienteret sigte med fokus på videndeling af lokale
løsningsmodeller, er der i en stor del af rapporten lagt vægt på interviewpersonernes positivt
oplevede erfaringer med skolen efter, at Folkeskolereformen er trådt i kraft. Således er der i
rapporten også fokus på at præsentere ”de gode historier” som kan bidrage til udviklingen af
skolerne samt de lokale løsningsmodeller, som opleves at imødekomme nogle af de udfordringer
forældre, elever, medarbejdere og ledelse oplever i den nye skole.
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DEL 1: Evaluering af Folkeskolereformens tre overordnede mål
”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de
kan”
Under målet ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan”, blev der i
fokusgruppeinterviewene spurgt ind til, hvorvidt den nye skole og Folkeskolereformens elementer
er med til at højne elevernes motivation for læring og deres læringsudbytte. De gennemgående
drøftelser under dette mål har omhandlet synlig læring og arbejdet med læringsmål, den længere
og mere varierede skoledag, pauser og lektionslænge, bevægelse i undervisningen,
understøttende undervisning, samt faglig fordybelse.

Synlig læring – arbejdet med læringsmål
I flere af fokusgruppeinterviewene med både skoleledelserne og medarbejderne har
interviewpersonerne været optaget af arbejdet med individuelle læringsmål som et element, der
har en positiv indflydelse på elevernes læringsudbytte. Den læringsmålstyrede undervisning
handler blandt andet om at gøre læringsmålene synlige for eleverne, så de bliver bevidste om,
hvad de skal lære i undervisningsforløbet, og hvorfor de skal lære det. I læringsmålstyret
undervisning er det ydermere en væsentlig pointe, at læreren tager udgangspunkt i elevernes
individuelle faglige niveau og inddrager dem i samtalen om, hvordan de kan nå målene for
undervisningsforløbet. På baggrund heraf tilrettelægges undervisningen, så alle eleverne
udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. En skoleleder udtrykker:
”Jeg tror på at det med målstyret undervisning, det vil være noget af det, der flytter noget. Når man
kommer derhen, hvor eleverne for alvor kan se en mening med det, de går og laver, jeg tror det er
det, der kan gøre en forskel.”
Citat – Skoleleder

Under interviewene har flere af interviewdeltagerne gjort opmærksom på, at ikke alle skoler har
taget hul på læringsmålsstyret undervisning, men at det er et element, man vil have fokus på i
næste skoleår 2015/2016. I interviewene med medarbejderne fortæller flere dog, at de allerede
har givet sig i kast med læringsmålsstyret undervisning. Her nævnes det, at især synliggørelsen af
læringsmålene kan have en positiv indvirkning på elevernes motivation for læring, da de i højere
grad end tidligere kan se meningen og formålet med undervisningen. En lærer fortæller:
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”Det her med at man målstyrer mere og mere og har fokus på det, det gør en forskel. […] at man
her pensler ud og smækker målene op: hvad er det vi skal lære, og hvorfor skal vi det? Og at
eleverne undervejs, hver gang de har opfyldt et mål, udfylder et kort og sætter op på tavlen, som
beskriver, hvad de har lært, og hvorfor målet er opfyldt. På den måde kan eleverne følge med i, at
de har lært noget, og om der er noget, de mangler at lære. […] det bliver synligt, hvorfor vi gør,
som vi gør, og det kommer på den måde til at give mening.”
Citat – Lærer

Med den læringsmålstyrede undervisning inddrages eleverne i højere grad i undervisningen, idet
de lærer at vurdere deres egen læring samt lærer at reflektere over, hvordan læringsmålet er
opnået, og hvad de fremover skal have fokus på i forhold til læringsmålet.
I forbindelse med synliggørelsen af læringsmålene nævner flere af medarbejderne også, at
eleverne kan følge med i deres egen læringsprogression. Netop blikket for egen
læringsprogression og det faktum at den enkelte elev ikke måler sig med den bedste i klassen,
men i stedet har fokus på sit eget udgangspunkt og egen udvikling, nævnes som et element, der
kan have en positiv indvirkning på elevernes faglige selvtillid og motivation for læring.
”Jeg er begyndt at bruge synlige læringsmål i undervisningen, og jeg kan se en tilfredshed hos
eleverne, når det bliver synligt, at de har nået det, de skal. Især hos de elever, der tænker: Jeg kan
heller ingenting, de får øje på: Hey, det kan jeg jo godt.”
Citat – Lærer

Mere fokus på individuelle læringsmål og læringssamtaler
I forbindelse med læringsmålsstyret undervisning, og som et led i at udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan, har flere skoler fået mere fokus på individuelle læringsmål og fokus på at
møde eleverne der, hvor de er. Blandt andet gennem læringssamtaler med eleverne.

”[…] vi har prioriteret, at lærerne tager eleverne ud til læringssamtaler, hvor der i højere grad er
fokus på elevernes enkelte læringsmål. […] man er kommet godt i gang med at målrette
undervisningen til den enkelte elev. Det er en helt ny måde at tænke på, og det er en stor
forandring.”
Citat – Viceskoleleder
Som viceskolelederen antyder, er denne undervisning ud fra individuelle læringsmål en nyligt
startet proces. Dog er der blandt flere af skoleledelsernes interviewdeltagere en udbredt tro på, at
de individuelle læringsmål som følge af læringssamtalerne kan bidrage til at højne elevernes
læringsudbytte.
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”[…] man sætter nogle mål gennem de samtaler der, og det har flyttet noget. Undervisningen bliver
mere differentieret og målstyret. Jeg tror, der er noget motivation i det, og der må også blive en
effekt i det.”
Citat – Skoleleder

På baggrund af de hidtidige erfaringer med læringsmålsstyret undervisning, individuelle
læringsmål og læringssamtaler, er det en generel holdning i interviewene med medarbejdere og
skoleledelser, at skolerne i Thisted Kommune fremover vil have mere fokus på denne
læringsmålstyrede praksis som en metode til at opnå læring, så alle elever udfordres og bliver så
dygtige, de kan. En skoleleder nævner hertil at dette ønske kan imødekommes ved Thisted
Kommunes kommende udviklingsforløb ’Program for Læringsledelse’, som blandt andet har fokus
på synlige, individuelle læringsmål og løbende evaluering af elevernes læringsudbytte samt det
pædagogiske personales evne til at arbejde vidensbaseret ved brug af data. Endvidere vil der i
denne forbindelse være et øget fokus på teambaseret og praksisnær kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling i læringsmålsstyret undervisning
Under fokusgruppeinterviewene med både medarbejdere og skoleledelser nævner flere
interviewpersoner, at såfremt læringsmålsstyret undervisning skal lykkes som et middel til at
højne elevernes læringsudbytte, skal der iværksættes et kompetenceudviklingsforløb, hvor
medarbejderne lærer at anvende læringsmålsstyret undervisning i deres praksis. I den forbindelse
nævner de medarbejdere, der har givet sig i kast med læringsmålsstyret undervisning, at hjælp og
støtte fra ledelsen samt kurser er kærkomment, når denne læringsmetode skal implementeres og
faciliteres i undervisningen. En lærer fortæller om sin erfaring:

”At skulle til at formulere en undervisningsplan og en årsplan ud fra læringsmål og lave dem synlige
og forståelige for børnene, det, synes jeg, var svært. Så er jeg så heldig at sidde med i et
klasseteam[…]. Vi har haft 2x2 timers møde med ledelsen, hvor de skal lære at hjælpe os til at lave
læringsmålstyret undervisning.”
Citat – Lærer
Hertil tilføjer en anden interviewdeltager, at motivationen for at arbejde med læringsmålsstyret
undervisning er blevet styrket yderligere af, at hun har været på kursus i læringsmetoden.
Under flere af interviewene med skoleledelserne bliver det ligeledes udtrykt, at der bør være
fokus på praksisnær og teambaseret kompetenceudvikling, når det formaliserede arbejde med
synlig læring, individuelle læringsmål samt brug af data igangsættes med henblik på at højne alle
elevers læringsudbytte. Denne anbefaling knytter an til, at skolerne i fremtiden kan satse mere på
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den kollektive frem for den individuelle kompetenceudvikling. Hertil opleves det på nogle skoler at
have for lidt effekt på skolen som helhed at sende medarbejderne enkeltvis af sted:

”Det kan godt være, vi får en lærer eller pædagog, der udvikler en eller anden særlig kompetence,
men den kommer for lidt i spil i forhold til videndeling, og det løfter ikke organisationen.”
Citat – Skoleleder

Den længere og mere varierede skoledag
Et tema som deltagerne har lagt vægt på i forhold til målet om, at ”Folkeskolen skal udfordre alle
elever, så de bliver så dygtige, de kan” har omhandlet den længere skoledag. Under flere af
fokusgruppeinterviewene – særligt med medarbejdere og skoleledelser, har betydningen af den
længere skoledag i forhold til elevernes læringsudbytte og motivation for læring været et
samtaleemne. Flere af deltagerne nævner, at den længere skoledag bevirker, at eleverne bliver
trætte, ukoncentrerede og demotiverede sidst på dagen. Navnlig for de elever, der har særlige
behov, og de der har ”meget krudt i kroppen” er den længere skoledag en udfordring. Derfor ligger
der i skolerne og i særdelshed for medarbejderne en stor opgave i forhold til at økonomisere med
elevernes koncentration ved at få tilrettelagt en skoledag, som er varierende og lærerig. En lærer
fortæller om indskolingselevernes længere dage og oplevelsen heraf:

”[…] hvor der før var mange dage til kl. 12.00, skal de nu være der til kl. 14.00. Det har været en
udfordring, men henover året er der sket en god udvikling. Det har noget at gøre med, at børnene
har vænnet sig til det, men også det her med, at vi har mere fokus på og er blevet bedre til at se,
hvornår de har brug for noget egen tid midt på dagen.”
Citat – Lærer
Som citatet indikerer, fordrer den længere skoledag, at der er fokus på at tilrettelægge en varieret
skoledag, der både skal tage hensyn til elevernes individuelle behov og samtidig udfordre dem, så
det bliver så dygtige, de kan.
Under de afholdte evalueringsworkshops med elevrådsrepræsentanterne er der fremkommet
forskellige oplevelser af den længere skoledag. Nogle elever oplever den længere skoledag som
trættende og ensformig, hvor underviserne blot ”gør lidt som de plejer”, hvilket eleverne ikke
føler, de lærer mere af. Andre oplever en mere spændende og alsidig skoledag, hvor de kommer
på ture ud af huset, laver bevægelsesaktiviteter i undervisningen og har emnedage. Således er der
fra eleverne klare ønsker om, at den længere skoledag skal blive mere alsidig og spændende ved
at indføre varierede læringsaktiviteter samt skabe nye og spændende undervisningsmiljøer for
eleverne.
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Pauser og lektionslængde
I forbindelse med drøftelserne omkring den længere skoledag, har nogle af interviewdeltagerne
ytret, at der på deres skole er indlagt længere pauser midt på dagen, for at give eleverne mulighed
for at få fornyet energi til resten af skoledagen. En medarbejder fortæller her om den længere
middagspause:

”Det har været godt at gå fra at have pause i 25 minutter til 45 minutter. Da vi kun havde 25
minutter, var der mange der ikke nåede at spise deres madpakker. Nu har vi lagt 15 minutter, hvor
der er spisning og i de 15 minutter, skal de være indenfor. Det er også der, hvor jeg som lærer lige
kan læse højt eller give noget information. Når de er færdige, har de en halv times pause, hvor de
kan nå at lege. Og de dage, hvor det er møgvejr, er det godt, det ikke er mere end en halv time.”
Citat – Lærer

Hertil tilføjer nogle af de interviewede medarbejdere, hvis skoler har indført de længere
middagspauser, at der i pausen tilbydes forskellige voksenstyrede aktiviteter, som eleverne kan
vælge at deltage i. Flere af de interviewede medarbejdere understreger, at den længere pause
midt på dagen opleves som udbytterig, idet eleverne er mere rolige og læringsparate i forhold til
den kommende undervisning.
Under fokusgruppeinterviewene er det ligeledes nævnt, at den længere skoledag har åbnet op for
muligheden for at forlænge lektionerne, hvilket ifølge de interviewede har givet mere ro på
undervisningen og mere tid til differentieret undervisning med fokus på elevernes individuelle
faglige niveau. En afdelingsleder fortæller:

”ude ved os kører vi halvanden times lektioner, hvor der er tid til, at eleverne kan få lov til at blive
færdige med det, de har gang i og gå i dybden med det og blive udfordret. De, der er hurtigt
færdige, har noget mere, de kan lave, og de, der er længere om det, der er tiden til det. De kan få
lov til at blive færdige på det niveau, de nu er, og det er jo differentieret undervisning. Det der med
at man ikke skal skifte efter 45 minutter, det giver en anden ro og tid til fordybelse, og der er tid til
at lave noget anderledes undervisning og gå i dybden med nogle ting.”
Citat – Afdelingsleder

Denne udtalelse understøttes af flere af de interviewede medarbejdere, der ydermere tilføjer, at
de længere lektioner gør, at de når den planlagte undervisning. Ligeledes nævner en lærer, at hun
oplever, at de længere lektioner har en positiv indvirkning på eleverne:
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”Eleverne er ikke trætte af at have fået 60 minutters lektioner, og de har fundet ud af, at de kan nå
at blive færdige med deres ting. Det har givet en anden gejst, og der bliver en god arbejdsrytme ved
at have 15 minutter mere”
Citat – Lærer

Ligeledes fremgår det af elevbesvarelserne, at de længere lektioner opleves positive, da eleverne,
som nævnt, når at færdiggøre en større del af deres skolearbejde. Således opleves de længere
lektioner som værende givtige, idet underviserne i højere grad end tidligere har tid til at gå i
dybden med og differentiere undervisningen, og eleverne får mulighed for at ”komme i flow” og
har tid til at fordybe sig. Slutteligt nævnes blandt nogle af de interviewede, at de længere lektioner
har gjort det nemmere og mere naturligt at integrere bevægelsesaktiviteter i undervisningen.

Den længere og mere varierede skoledag – bevægelse i skolen
Et andet hovedtema i fokusgruppeinterviewene under målet ”Folkeskolen skal udfordre alle elever,
så de bliver så dygtige, de kan” har omhandlet bevægelse i skoledagen. ”På alle folkeskolens
klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter
dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos
børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag”4
På baggrund af interviewpersonernes udtalelser fremgår det, at skolerne har gjort forskellige
prioriteringer i måden, hvorpå de har tilrettelagt bevægelsen i skoledagen. Nogle skoler har
indlagt bevægelsesbånd, hvor bevægelsen indgår som selvstændige og afgrænsede aktiviteter for
eksempel i form af gå eller løbeture. Nogle skoler har indlagt voksenstyrede bevægelsesaktiviteter
i pauserne og i den understøttende undervisning. Andre skoler har integreret bevægelsen i den
fagopdelte undervisning – enten som korte afbræk i undervisningen uden kobling til fagene, hvor
formålet er at skabe fornyet energi, eller som et pædagogisk-didaktisk værktøj, hvor
bevægelsesaktiviteten er koblet til de faglige læringsmål. Herunder er der blandt andet prøvet
kræfter med bevægelseslege som hente-diktat, stjerneløb med faglige opgaver, matematikstratego osv. Nedenfor fremhæves nogle udvalgte eksempler på bevægelsesaktiviteter og det
oplevede udbytte samt oplevede udfordringer og løsningsforslag.

Eksempler på bevægelsesaktiviteter og det oplevede udbytte
Fokusgruppeinterviewene med medarbejderne samt de afholdte evalueringsworkshops med
eleverne rummer forskellige oplevelser af bevægelsesaktiviteter i skoledagen, og hvilket udbytte
disse har. Nedenfor fortæller en medarbejder, om sin oplevelse af bevægelsen som en særskilt og
skemalagt aktivitet i indskolingen:
4

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/2014/Oktober/141010%20Endelig%20aftalet
ekst%207.6.2013.pdf
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”Det er blevet sådan, at de går eller løber en halv time om morgenen. Lærerne der har timen
derefter siger, de kan mærke, at børnene er klar til at sidde ned og lære. Der er en anden ro på dem
[…].”
Citat – Lærer

Dette understøttes ydermere af elevernes oplevelse af bevægelsen i skoledagen:
”Bevægelse er godt til at mindske uroen.”
Citat – Elev

Således opleves det, at denne type bevægelse kan have en positiv indvirkning på elevernes
koncentrationsevne og læringsparathed, idet eleverne er mere rolige og parate til at modtage den
undervisning, der kommer efter bevægelsesaktiviteten. Endvidere fortæller en pædagog fra en
anden skole, at hun også oplever, det har en ”enorm social effekt”, når hele skolen deltager i
gå/løbeturene:
”Det giver børnene en fornemmelse af, at skolen er en helhed, og de store og de små skal fungere
sammen. Når vi har det bevægelse, så er der måske nogle af de store piger, der er barnepiger på de
små i fritiden, så dem går de rundt med i hånden, og nogle får måske hjælp til et snørebånd […]”
Citat - Pædagog

Hermed oplevelses denne bevægelsesaktivitet at tjene to formål:
1) Aktiviteten kan bidrage til at gøre eleverne mere læringsparate, hvilket kan have en positiv
betydning for elevernes faglige udvikling.
2) Aktiviteten kan bidrage til at styrke elevernes sociale relationer og det sociale fællesskab,
hvilket kan medvirke til at højne elevernes trivsel.
Faglige bevægelsesaktiviteter
Ud over bevægelsesbånd som en særskilt skemalagt aktivitet har medarbejdere og elever fra
Thisted Kommunes skoler ligeledes gjort sig erfaringer med bevægelsesaktiviteter, der er koblet til
det faglige indhold, og som foregår som en integreret del af den fagopdelte undervisning. En lærer
fortæller her om en bevægelsesaktivitet, hun har lavet med sine overbygningselever:
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”Jeg har lavet et kæmpe koordinatsystem ude i fællesarealet for at få inddraget bevægelse i
undervisningen. […] så hoppede eleverne rundt i det her koordinatsystem for at lære koordinaterne
at kende, og vi fik lavet noget linjers ligning. […] Eleverne synes, det var sjovt, og jeg kunne mærke,
at der var nogle ting, der faldt på plads for dem i forhold til, man først skal gå vandret og så lodret
for at finde de rigtige koordinatsæt.”
Citat – Lærer
Ydermere udtrykker eleverne følgende om bevægelse som integreret del af den fagopdelte
undervisning:
”Bevægelse i undervisningen er godt, for man bliver sat til at bruge sin hjerne på en anden måde.”
Citat – Elev

”Det er dejligt med bevægelse. Man lærer det hurtigere, og det sætter sig mere fast.”
Citat - Elev

Således oplever både elever og medarbejdere at bevægelsesaktiviteter, der understøtter de
faglige læringsmål, er givtige for elevernes læringsudbytte.
En anden lærer oplever endvidere, at bevægelsesaktiviteter og praksisorienteret undervisning
særligt har en positiv indvirkning på de elever, ”der har meget krudt i kroppen”, da de i højere grad
kan relatere til denne type undervisning og får oplevelsen af, at de også har noget at byde ind
med.

”Når vi laver noget praktisk, hvor vi skal udenfor og bygge noget op, regne noget ud osv. så er der
nogle elever, der pludselig har nogle kompetencer på noget praksistænkning og kan byde ind med,
hvordan opgaven skal løses. […] nogle er bare bedre til at gøre fysiske ting eller kan se ting på en
anden måde, når vi kommer ud i noget bevægelse. Og den anerkendelse de når hos kammeraterne
ved at være stærk på nogle andre områder, det, tror jeg, kan være godt.”
Citat – Lærer

Hermed kan denne undervisningsform være udtryk for en måde, hvorpå underviserne kan
imødekomme elevers forskellige måder at lære på. Således kan elever med forskellige
læringsforudsætninger både opnå faglige succeser samt opleve følelsen af at blive anerkendt i
klassefællesskabet. Med andre ord kan der med denne undervisningsform skabes en bevidsthed
om, at mennesker kan være kompetente på mange forskellige måder.
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Bevægelse i undervisningen – udfordringer og løsningsforslag
På trods af at flere skoler i Thisted Kommune har prøvet kræfter med bevægelse i undervisningen
med henblik på at bidrage til øget trivsel og læring hos eleverne, vidner flere af
interviewpersonernes udtalelser om, at ikke alle medarbejdere finder det naturligt at integrere
bevægelsen i undervisningen.

”Jeg tænker, det går lidt langsomt med at få indført det der bevægelse i fagene. Der er nogle
lærere, der er rigtig gode til det, andre har svært ved det. Men for pokker, det må også være svært,
bare fordi man er en god matematiklærer, så er det jo ikke ensbetydende med, at man er
hamrende opfindsom og kan omsætte matematikken til leg”
Citat – Forælder

En viceskoleleder har samme oplevelse:
”For nogle lærere er det naturligt at få bevægelse ind i undervisningen, og for andre er det ikke
naturligt, og det ville komme til at fylde urimeligt meget i forberedelsen, hvis de skulle have det
ind.”
Citat – Viceskoleleder

Således opleves det, at ikke alle underviserne anvender bevægelse som et pædagogisk-didaktisk
værktøj i undervisningen. Dette fordi det for nogle undervisere opleves som en stor og
tidskrævende udfordring, mens det for andre er en naturlig del af deres undervisning, og noget de
altid har praktiseret.
Udfordringer ved indførelse af bevægelse i overbygningen
Under flere af fokusgruppeinterviewene nævner medarbejdere og skoleledelser, at de har positive
erfaringer med at indføre bevægelse som en del af undervisningen i indskolingen og til en vis grad
på mellemtrinnet. Det opleves, at de yngre elevers interesse for bevægelsesaktiviteter er større.
Når eleverne bliver ældre, oplever medarbejderne en betydelig interessemæssig og tidsmæssig
udfordring i forhold til at integrere bevægelse i undervisningen.

”Det er svært at finde noget bevægelse, som overbygningseleverne gider være med til, og som ikke
tager hele min forberedelsestid.”
Citat – Lærer
Denne oplevede udfordring er ligeledes blevet drøftet i forbindelse med de afholdte
evalueringsworkshops med elevrådsrepræsentanterne. På bagrund heraf har eleverne foreslået, at
elevrådet kan udarbejde et idékatalog til medarbejderne med forslag til både indendørs og
udendørs bevægelsesaktiviteter. Derudover foreslås det, at eleverne selv kan planlægge og
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gennemføre nogle af bevægelsesaktiviteterne og således styrke egne undervisnings- og
formidlingsevner. Elevrådsrepræsentanterne udtrykker altså et klart ønske om i højere grad at
blive inddraget i planlægningen og processen omkring bevægelse i undervisningen. Et ønske der
både kan bidrage til elevernes motivation for at deltage i og støtte op om bevægelsesaktiviteten
samt afhjælpe medarbejdernes oplevede interesse- og tidsmæssige udfordring.
Inspiration til at integrere bevægelse i undervisningen
Under fokusgruppeinterviewene med forældre, medarbejdere og skoleledelser er der ligeledes
fremkommet forskellige forslag til, hvordan udfordringen med at integrere bevægelse i
undervisningen kan imødekommes. Blandt andet foreslog flere af forældrene, at medarbejderne
fik inspirationskurser omkring bevægelse i undervisningen. Netop dette har nogle skoler haft
positive erfaringer med. En viceskoleleder fortæller:

”Vi fik fat i en fantastisk foredragsholder fra DGI, der var ude på vores skole og holde foredrag om
bevægelse i undervisningen som en slags inspiration. […] han brugte to timer på at vise en masse
forskellige små, enkle øvelser […]. Så helt konkret fik vi serveret 20-30 forskellige øvelser, der var
tilpasset både indskoling, mellemtrin og overbygning. Det gjorde personalet mere motiveret, og de
kunne se en idé med at inddrage bevægelsen i undervisningen.”
Citat - Viceskoleleder
Derudover har flere af de interviewede opfordret til, at sætte mere fokus på videndeling i
teamene og mellem medarbejderne generelt, således at medarbejderne kan drage nytte af
hinandens erfaringer og idéer. En skoleleder fortæller her om en positiv erfaring omkring
videndeling:

”Vi har lagt det på som et fast punkt, når man mødes i teamene, at man idéudveksler og fortæller
hinanden, hvad man har lavet af bevægelse og andre understøttende aktiviteter. Og det gør at
mange af dem, der synes, det var svært at få det ind i timerne, de tænker: Nåh ja, det kan jeg også
gøre i mine fag.”
Citat – Skoleleder

Endvidere tilføjer den pågældende skoleleder, at denne videndeling og erfaringsudveksling har
været medvirkende til, at flere medarbejdere laver nogle fornuftige ting omkring bevægelse og
understøttende aktiviteter. Som et redskab til at fremme videndeling nævner flere medarbejdere,
at der kan laves inspirations- og videndelingsmapper, som giver gode idéer til, hvordan bevægelse
kan inddrages i undervisningen. Således kan medarbejderne finde inspiration og dele idéer,
erfaringer samt materialer med hinanden og på den måde mindske forberedelsestiden. Under
både fokusgruppeinterviewene og de afholdte evalueringsworkshops kom medarbejdere og elever
med flere konkrete forslag til blandt andet bevægelsesaktiviteter. En liste herover findes i Bilag 2.
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Udfordring omkring skolernes fysiske rammer
Under interviewene med medarbejderne er det flere gange nævnt, at skolernes fysiske rammer
opleves som en udfordring, når der skal iværksættes indendørs bevægelsesaktiviteter.

”Der er fyldte lokaler og smalle gange, hvor børnene forstyrrer. Jeg synes ellers, jeg har mange gode
idéer til, hvordan vi kan få bevægelsen ind i undervisningen, men de fysiske rammer er en
udfordring, især om vinteren er pladsen et problem.”
Citat – Lærer
Herudfra har flere af drøftelserne i interviewene omhandlet at mere bevægelse i undervisningen
forudsætter, at skolens fysiske rammer tænkes på en helt ny måde. Blandt andet foreslår en lærer:

”Det kunne eksempelvis være et Danmarkskort, der bliver tegnet op på gulvet eller arbejdes ned i
asfalten. […] når man så skal have bevægelse, kan man sige: hvem kommer først hen på en by, der
starter med a.”
Citat – Lærer
Der er blandt flere af de interviewede konsensus om, at mere bevægelse i undervisningen kan
betegnes som en kulturændring. En kulturændring som kræver tid og rum til idégenerering og
videndeling blandt medarbejdere og ledelse samt ressourcer til at omdanne skolens fysiske
rammer blandt andet i form af permanente opsætninger, der kan tjene som bevægelsesredskab.
Information og forventningsafstemning omkring bevægelse i undervisningen
Under interviewene fortæller flere interviewpersoner, at de har indtryk af, der ikke forekommer
den tilstrækkelige bevægelse i løbet af skoledagen. En af grundende hertil kan være, at der reelt
ikke er integreret bevægelse i undervisningen. En anden begrundelse kan ifølge
forældrerepræsentanter og skoleledelserne være, at eleverne ikke opfatter de integrerede
bevægelsesaktiviteter som egentlig bevægelse.

”Vi hører ikke om det derhjemme. Det er ikke noget, der fylder i børnenes hverdag, at de har fået
indført bevægelse i skoledagen, det er ikke noget, de bemærker.”
Citat – Forælder

”[…] de der små øvelser man kan lave, det oplever elever og forældre ikke som bevægelse i
undervisningen. Man kan godt lave en masse ordstafetter og så komme tilbage i klassen, og så
spørger eleverne: Hvornår skal vi have bevægelse?”
Citat - Viceskoleleder
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På baggrund heraf foreslår en viceskoleleder, at hver skole laver en tydelig definition af, hvad
bevægelse er på de enkelte skoler og herunder laver en forventningsafstemning med både
forældre og elever i forhold til, hvordan skolerne skal integrere bevægelse, hvilket formål
bevægelse har, og hvordan skolernes tanker og værdier kommer til udtryk i det bevægelse, der
finder sted. Ydermere ytrer viceskolelederen, at hver enkelt skole med fordel kan øge
informationsniveauet og hermed italesætte og dokumentere over for forældre og elever, hvordan
bevægelse er integreret i undervisningen. Hertil foreslår elever fra evalueringsworkshoppen:
”Man kan føre logbog over aktiviteter, så det kan dokumenteres, man kan eventuelt have en
aktivitetsduks.”
Citat – elev

Herved kan eleverne inddrages i dokumentationen af bevægelsen i undervisningen, hvilket kan
medvirke til en klar fælles forståelse af, hvad der opfattes som bevægelse i undervisningen og
skoledagen generelt.

Den længere og mere varierede skoledag – understøttende undervisning
Det tredje hovedtema under drøftelserne omkring ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan” har omhandlet den understøttende undervisning som en del af den
længere og mere varierede skoledag. Den nye tid til understøttende undervisning omhandler
indførelsen af nye og mere varierede undervisningsformer og ”giver kommunerne lokal frihed til at
sikre, at en række opgaver, som understøtter den fagopdelte undervisning, kan tilrettelægges på
nye og bedre måder. Dette gælder inden for de enkelte fag og på tværs af fagene”5.
Udmøntningen af den understøttende undervisning differentierer fra skole til skole. Nogle skoler
organiserer den understøttende undervisning som korte sekvenser, der ligger i forlængelse af de
fagopdelte moduler, nogle skemalægger den understøttende undervisning som selvstændige
lektioner, og andre samler de understøttende undervisningstimer til temadage og flexuger.
Nedenstående afsnit belyser de interviewedes og elevernes oplevelser af den understøttende
undervisning. Endvidere præsenteres de oplevede udfordringer samt løsningsforslag, der kan
imødekomme disse.

Gode erfaringer med understøttende undervisning og det oplevede udbytte
Under de afholdte interviews og evalueringsworkshops er der fremkommet flere forskellige
eksempler på forskellige udformninger af den understøttende undervisning. Den understøttende
undervisning kan blandt andet ses i et trivselsmæssigt og socialt regi, og den kan foregå som
pædagogiske aktiviteter, der understøtter den fagfaglige undervisning.
5
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Eleverne fortæller blandt andet, at den understøttende undervisning kan bestå af læsebånd,
bevægelsesaktiviteter, klassens time, opfølgning på de fagfaglige timer, lektiehjælp, social træning
osv. Endvidere fremgår det, at noget af den understøttende undervisning ligeledes bliver anvendt
på timeløse fag som eksempelvis trafik- og seksualundervisning samt på temadage, hvor eleverne
er på ture ud af huset. Interviewene med medarbejdere og skoleledelser peger endvidere på, at
meget af den understøttende undervisning bruges som alternativ undervisning, som især i
indskolingen og på mellemtrinnet varetages af både pædagoger og lærere. En skoleleder fortæller
her, hvordan han oplever, eleverne tager i mod den understøttende undervisning:
”Vores børn er rigtig glade for understøttende undervisning, selvom det er de korte bånd. De siger
faktisk, det er rigtig dejligt, at der er det der afbræk. Den understøttende undervisning hænger
meget sammen med bevægelse, ikke entydigt men tit.”
Citat - Skoleleder
Skolelederen forklarer yderligere, at den understøttende undervisning medvirker til at eleverne
kobler af, hvilket gør dem mere læringsparate, når de sidder i timerne. Ydermere lægger flere af
eleverne i deres udtalelser vægt på, at den understøttende undervisning er ”godt”, fordi dagen
bliver mere spændende og afvekslende, forudsat at den understøttende undervisning ikke blot
består af flere traditionelle fagfaglige timer, men af alternative undervisningsformer.
Alternativ undervisningsform - bevægelse som understøttende læringsaktivitet
Under fokusgruppeinterviewene med medarbejderne er der fremkommet flere eksempler på,
hvordan man har tilrettelagt den understøttende undervisning på skolerne. En pædagog fortæller
her, hvordan hun tilbyder en alternativ undervisningsform i sin understøttende undervisning:

”Med mellemtrinnet har vi trænet nogle tabeller, på nogle andre lidt sjovere måder, hvor vi har sat
lidt konkurrence ind og hoppet rundt. Vi kan også godt sætte noget dødbold ind, og hver gang de
er døde, kommer de ud til mig og skal sige en tabel eller lave et gangestykke. Børnene glæder sig til
den understøttende undervisning, det motiverer dem meget. De er sådan helt… YES! De bliver så
begejstrede.”
Citat – Pædagog
Således opleves det, at faglige bevægelseslege som understøttende aktiviteter er med til at højne
elevernes motivation for læring jf. afsnittet ”Den længere og mere varierede skoledag –
Bevægelse”. Ligeledes fortæller den pågældende pædagog, såfremt hun vælger en stillesiddende
aktivitet i den understøttende undervisning, kombineres denne med musik som for eksempel
tabelsange. Således kan målet med den understøttende undervisning være at skabe nogle
alternative undervisningsmiljøer for eleverne, som introducerer dem til alternative læringsveje og
skaber motivation for læring.
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Timer på Tværs og Egen Tid
Et andet eksempel, på hvordan den understøttende undervisning kan udmøntes, ses nedenfor,
hvor en lærer fortæller om deres understøttende undervisning i indskolingen:

”Vi har lavet noget, vi kalder Timer på Tværs. Det er et bånd, vi har lagt henover ugen fra mandag
til torsdag lige efter ti-pausen, hvor vi blander børnene fra børnehaveklassen til 3. klasse. Her laver
vi alt fra læsebånd til værksteder, hvor vi lige nu har et forfatterværksted, et skriveværksted og et
grammatikværksted, hvor vi har synlige læringsmål for hvert værksted.”
Citat - Lærer

Den interviewede lærer lægger vægt på at, at timerne selvfølgelig har et fagligt fokus, men
understreger at Timer på Tværs også har en social sidegevinst for indskolingseleverne, fordi det
giver mulighed for at blande eleverne, så de kan samarbejde på tværs af klasserne. Under Timer
på Tværs har den pågældende skole indlagt Egen Tid til eleverne, hvor:
”[…] nogle vælger at gå ud og lege, nogle vælger at sætte sig og tegne, nogle vælger at læse videre,
og nogle vælger at lave matematik. Vi kalder det Egen Tid, fordi vi simpelthen kan mærke, at det er
rigtig godt for dem at have den der tid, hvor de selv bestemmer og mærker efter, hvad det er de har
lyst til og behov for nu.”
Citat – Lærer

Således lægges der her vægt på, at ikke alle aktiviteter i den længere og mere varierede skoledag
skal være voksenstyrede. Dette begrundes desuden med, at der arbejdes ud fra en filosofi om, at
det lærte også manifesterer sig, når eleverne har Egen Tid og beskæftiger sig med det, de har lyst
til. Derudover har læreren erfaret, at eleverne virker mere læringsparate efter Egen Tid.
Understøttende undervisning – målrettede undervisningsforløb og ressourcer
Under et af de afholdte fokusgruppeinterviews har en anden lærer ligeledes berettet om en
positiv erfaring med understøttende undervisning og tilrettelæggelsen heraf:

”Lige præcis understøttende undervisning har vist sig som en lille guldgrube for os. […] vi har fået
lov til at være tre lærere på to klasser i understøttende undervisning. […] Vi laver forskellige
samarbejdsøvelser, det kan være udendørs i sommerperioden, men lige nu er vi inde og laver
læseløft og skrivekurser, vi laver forfatterværksted, altså sådan nogle rigtig gode løft. […] Helt
håndgribeligt kan vi sige, at vi laver en national test, og ser at der er flere, der har problemer med
læseforståelse, så målretter vi vores understøttende undervisning efter det […] og hvor vi giver
dem nogle redskaber og træner nogle teknikker og igen, hvis der er lidt uro på en årgang, så er
det der, man kan gå ind og lave samarbejdsøvelser. Så man kan gå ind og målrette nogle ting.”
Citat – Lærer
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Her beskriver den pågældende lærer, at de tilrettelægger den understøttende undervisning efter
de punkter, hvor der er behov for udvikling. Endvidere nævner den interviewede, at begrundelsen
for at den understøttende undervisning lykkes er 1) at lærerne, der varetager den understøttende
undervisning, har kendskab til klassen og 2) at der til den understøttende undervisning er tilført
ressourcer, således at der er tre lærere, der varetager to klasser. Der fortælles her om det
oplevede udbytte:

”Det er et løft, hvor vi er tre lærere til at dele de her to klasser, så vi har så få, at vi kan nå at
komme rundt til eleverne og lave nogle gode ting […].Eleverne får noget ud af det, fordi vi er nogle
ekstra på, og de får noget ud af det, fordi det bliver taget ud af kontekst – det er ikke lektielæsning
eller opbevaring.”
Citat – Lærer

Endvidere nævner læreren, at de tilførte ressourcer og de gode vilkår opleves som afgørende for,
at den understøttende undervisning lykkes, da der her er mere tid til de enkelte elever, samt mere
tid til at tilrettelægge og afvikle en understøttende undervisning, som er målrettet klassernes
udviklingsbehov i både sociale og faglige henseender.

Understøttende undervisning – udfordringer og løsningsforslag
Under de afholdte evalueringsworkshops med elevrådsrepræsentanterne samt
fokusgruppeinterviewene med forældrerepræsentanter har flere af deltagerne gjort opmærksom
på, at ikke alle elever ved, hvad den understøttende undervisning er.

”Min opfattelse er, at børnene ikke helt er klar over, at de har noget, der hedder understøttende
undervisning”
Citat - Forælder

En begrundelse herfor kan findes i, at de understøttende undervisningstimer på skolerne kaldes
noget andet og ikke fremgår eksplicit af skemaerne, eller fordi den understøttende undervisning er
indlagt i forlængelse af lektionerne. Dog nævner en forælder hertil, at hendes børn altid er klar
over, hvornår de har understøttende undervisning.

”Jeg tror, man har skemalagt det mere hos os, for mine børn kommer hjem og siger: Vi har haft
understøttende undervisning, og i dag har vi været ude ved en dam med en naturvejleder. Det kan
godt være, de bliver mere bevidste om det, fordi det italesættes som understøttende undervisning.”
Citat – Forælder
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Således vil en italesættelse, af hvad understøttende undervisning er, og hvilke forventninger
eleverne kan have hertil, afmystificere begrebet både over for elever, forældre og medarbejdere.
Hertil nævner en medarbejder vigtigheden af, at de kollegaer, der varetager den understøttende
undervisning, udarbejder en synlig plan for, hvad formålet med den understøttende
undervisningen er, og hvordan undervisningen skal afvikles, således at eleverne ikke kan så tvivl
om den læringsaktivitet, der udføres.
Understøttende undervisning - korte sekvenser
Under to af interviewene med henholdsvis medarbejdere og skoleledelser nævnes nogle
udfordringer i henhold til den understøttende undervisning som korte sekvenser. En skoleleder
fortæller:
”Vi har et kvarters understøttende undervisning. Vi har morgensang, så har vi et kvarters
understøttende undervisning og så pause. Og så bliver det for kort tid, vi kan simpelthen ikke nå at
komme i gang, før vi skal bryde op igen, og det er forvirrende og stressende, så vi samler det i nogle
klumper næste år, og så skemalægger vi det som lektioner.”
Citat – Skoleleder

Netop sammenlægningen af den understøttende undervisning til nogle temadage er et tiltag, som
er blevet budt velkommen af flere elever. Eleverne nævner at de gerne vil ”lave noget andet end
det, de plejer” og foreslår, at der laves temadage eller flexuger, hvor der arrangeres
virksomhedsbesøg6. I henhold hertil foreslås det af både elever og forældre, at der laves en
forældrebank, hvor eleverne kan besøge forældrenes arbejdspladser, eller hvor forældrene
inviteres til holde oplæg på skolerne.

Den længere og mere varierede skoledag – lektiehjælp eller faglig
fordybelse
Et fjerde hovedtema i fokusgruppeinterviewene under målet ”Folkeskolen skal udfordre alle
elever, så de bliver så dygtige, de kan” har omhandlet lektiehjælp eller faglig fordybelse (herefter
faglig fordybelse). Formålet med faglig fordybelse er ”blandt andet at tilbyde eleverne faglig
træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Tiden skal
målrettes både de fagligt stærke elever og de fagligt svage elever.”7
Lokalt blandt folkeskolerne i Thisted Kommune har faglig fordybelse mange forskellige navne og
udmøntninger. Blandt andet differentierer skolerne sig fra hinanden i forhold til, hvorvidt faglig
fordybelse er planlagt i gentagne korte sekvenser eller i få længere sekvenser. Derudover er det på
6

7

Samarbejdet med virksomheder knytter sig tiltaget om Åben Skole – samarbejdet med det omgivende samfund.

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/2014/Oktober/141010%20Endelig%20aftalet
ekst%207.6.2013.pdf
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skolerne forskelligt, hvorvidt man er enige om ”lektiefri skole” eller om eleverne til en vis grad
stadig har lektier for derhjemme. Her fremgår det, at nogle skoler har indført ”snakkelektier”,
læselektier, afleveringsopgaver etc. Omfanget af lektierne er tilpasset indskolings-, mellemtrins-,
og overbygningselever.
Grundet skolernes forskellige udmøntninger af den faglige fordybelse samt elevernes individuelle
behov tegnes der ikke et entydigt billede af, hvordan de pågældende interessenter oplever den
faglige fordybelse. Hvor faglig fordybelse af nogle opleves som trættende og forstyrrende med
lang ventetid på lektiehjælpen, opleves den af andre som værende givende, da eleverne føler, de
kan få kvalificeret lektiehjælp. Således har interview- og workshopdeltagerne forskellige oplevelser
af og erfaringer med den faglige fordybelse.

Gode erfaringer med faglig fordybelse og det oplevede udbytte
Under empiriindsamlingen til denne evaluering fremgår det, at den faglige fordybelse på mange
skoler udmøntes som lektiecafé, hvor eleverne kan få hjælp til deres lektier eller
afleveringsopgaver. Såfremt eleverne når at blive færdige med deres lektier, varierer det fra skole
til skole, om eleverne skal bruge den resterende tid på frilæsning, fordybelses- og
træningsopgaver, brætspil eller andet. Desuden har nogle skoler integreret bevægelsesopgaver/lege, som især forekommer givtige, når eleverne er trætte. En forælder fortæller her om sit indtryk
af den faglige fordybelse:

”Ude ved os er den faglige fordybelse bare en vinder. Det er børnene glade for. For så er de
færdige, når de kommer hjem. Nu er der kommet flere ark ind, hvis man er færdige med lektierne,
hvad kan man så gøre for at fordybe sig yderligere i noget. Det tænker jeg, det er fantastisk. De må
også gå ind og lave i de der elektroniske sites, de har.”
Citat – Forælder

Hertil nævnes det blandt flere forældre og elever, at det er rart, at eleverne har fået lavet deres
lektier på skolen og kan holde fri, når de kommer hjem, i det nogle elever har fået svært ved at nå
deres sportsaktiviteter om eftermiddagen.
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Kvalificeret lektiehjælp og færdiggørelse af lektier
Under de afholdte interviews og evalueringsworkshops fremgår det, at den faglige fordybelse især
opleves som givende i forhold til elevernes læringsudbytte, når eleverne oplever at få kvalificeret
hjælp til deres lektier.

”Jeg kender nogle drenge fra 8. Klasse, der skulle arbejde med projekt. Nogle af dem fik ikke samlet
nok op, eller fik ikke gjort problemformuleringen klar nok. De fik helt sikkert meget ud af at deltage
i faglig fordybelse, fordi de fik noget med derfra, som de ikke ville have fået derhjemme uanset om
forældrene kunne eller ej, så det var en fordel for dem, det er da ingen tvivl om.”
Citat – Pædagog

Pædagogen tilføjer, at det kan være svært for forældrene, at forstå tankegangen omkring
opstarten af et projekt, hvorfor kvalificeret lektiehjælp er fordelagtigt. En lærer fortæller
endvidere, at hun oplever en stigende velvilje blandt eleverne i forhold til at deltage i faglig
fordybelse; både i forhold til at modtage kvalificeret lektiehjælp og færdiggøre sine lektier i
skoletiden. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved følgende:
”Når der er snak om i klassen, at det skal de have lavet færdig til på torsdag, så siger en måske: Det
kan jeg ikke nå, for jeg skal til det og det, og så sidder der nogle og siger: du kan da bare gå med til
faglig fordybelse, for så får du det jo bare lavet der.”
Citat – Lærer

Således kan elevernes positive holdning til den faglige fordybelse, som et sted hvor man kan
færdiggøre sine lektier, bevirke, at flere elever gør nyttig brug af den faglige fordybelse.
Sammenhæng mellem skolearbejdet og den faglige fordybelse
Endnu en faktor, som opleves at have betydning for et positivt udbytte af den faglige fordybelse,
er, at der er sammenhæng mellem den faglige fordybelse og det øvrige skolearbejde. En
viceskoleleder fortæller om den faglige fordybelse i indskolingen:

”Der er en sammenhæng mellem faglig fordybelse og de skoleaktiviteter, de har haft i løbet af
dagen, hvor lærerne skriver op på tavlen, hvad de skal lave i den faglige fordybelse. Det går
pædagogen ind og ser, det er de her aktiviteter, det er de her materialer, og så oplever vi, at
børnene går hjem og rent faktisk er med igen dagen efter. Alle får lavet deres lektier, og har det
samme udgangspunkt hver morgen, og det tænker jeg også højner trivslen, for børnene siger også
kun positivt om det. Og det er en kvalificeret hjælp, de får, fordi pædagogen ved, hvad det er for
nogle aktiviteter, de har, og hvilket materiale de mangler at færdiggøre.”
Citat – Viceskoleleder
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Således er der tydelige retningslinjer for, hvad eleverne skal arbejde med i den faglige fordybelse,
og eleverne får lavet deres lektier og er klar til undervisningen de følgende dage. Til dette emne
har andre repræsentanter fra skolerne også givet forskellige bud på, hvordan de sikrer, at
sammenhængen mellem den faglige fordybelse og det øvrige skolearbejde opretholdes. På nogle
skoler har eleverne lavet mapper, som de medbringer til faglig fordybelse, og på andre skoler, har
man arbejdet med, at eleverne selv er med til at tilrettelægge deres arbejde i den faglige
fordybelse. En viceskoleleder fortæller om sin oplevelse hermed i overbygningen:

”På vores skole har eleverne i høj grad indflydelse på, hvad de skal arbejde med, når de har faglig
fordybelse, og der hvor det lykkedes, så bruger eleverne det til, at det ikke kun handler om at lave
tingene færdige, men også at de kan gøre det endnu bedre og får tid til at fordybe sig i det. Og
der hvor det lykkes, nyder eleverne faktisk, at de selv har lov til at tilrettelægge en del af
skoledagen ud fra deres behov. Forud for faglig fordybelse melder eleverne ud, hvad de skal
arbejde med, og ud fra det prøver man at finde den faglærer, der passer til de fag eleverne
arbejder med, så eleverne får den hjælp, de efterspørger. Det er meget motiverende for elevernes
læring, det er det helt klart.”
Citat – Viceskoleleder

Herved arbejdes der på at skabe sammenhæng og tilrettelægge indholdet i den faglige fordybelse
ud fra elevernes individuelle behov og udviklingsniveau, således de hver især får mulighed for at
fordybe sig og blive så dygtige, de kan. Set i lyset af Folkeskolereformens overordnede mål herom,
kan det af ovenstående citat udledes, at medinddragelse af eleverne opleves som en væsentlig
faktor for at højne elevernes engagement og motivation for læring i forbindelse med den faglige
fordybelse. Dette understøttes endvidere af elevernes besvarelser fra de afholdte
evalueringsworkshops, hvor det er foreslået, at eleverne får mulighed for at tilrettelægge sin egen
tid, og hvad de vil arbejde med i den faglige fordybelse.

Faglig fordybelse – udfordringer og løsningsforslag
Under fokusgruppeinterviewene og de afholdte evalueringsworkshops er der endvidere fremlagt
forskellige oplevede udfordringer i forhold til den faglige fordybelse. Blandt andet fortæller nogle
af de interviewede, at eleverne er trætte og ukoncentrerede sidst på dagen, og at det derfor
betvivles, hvorvidt dette giver et udslag på elevernes læringsudbytte. En lærer foreslår:

”Jeg tænker, at elevernes dage er blevet lange, og jeg tænker, de kunne få mere ud af , at de fik
tidligere fri nogle dage og fik lektierne med hjem”
Citat – Lærer
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Ligeledes ytres der blandt medarbejdere og skoleledelser et ønske om, at den faglige fordybelse
gøres obligatorisk, således det bliver muligt at skemalægge det midt på dagen. I og med den
faglige fordybelse er et frivilligt tilbud, erfarer nogle skoler, at det er vanskeligt at tiltrække en
bred elevgruppe og at tilslutningen er svingende og/eller konsekvent lav. Dette begrundes af
eleverne dels med, at det er svært at udholde den længere skoledag og dels med at udbyttet af
den faglige fordybelse er for lille. Andre repræsentanter meddeler, at de har en høj eller fuld
deltagelsesprocent. Dette begrundes i flere af interviewene med, at eleverne som udgangspunkt
er tilmeldt faglig fordybelse og at forældrene aktivt skal ind og framelde eleverne, såfremt de ikke
deltager.
”Ude ved os har ledelsen […] ikke sagt, at det var tvang eller obligatorisk, men de har bare ikke lagt
vægt på, at det var frivilligt. Det er der ikke blevet gjort et stort nummer ud af, og det har faktisk
betydet, at der er rigtig mange, der deltager.”
Citat – Lærer

Hertil nævner en anden lærer dog, at konsekvensen af denne slags ”obligatorisk” faglig fordybelse
kan være, at den tager form af opbevaring, da nogle elever kun deltager, fordi deres forældre
mener, de skal deltage, og således ikke selv er motiveret herfor.
På trods af ovenstående eksempel med den fulde deltagelse, nævnes det i et af interviewene, at
selvom eleverne som udgangspunkt er tilmeldt faglig fordybelse, kan der alligevel være en lille
gruppe af elever, som ville profitere af ekstra faglig hjælp og støtte, der er blevet frameldt, fordi
de ikke kan overkomme den længere skoledag.
Bemanding og kvalificerede undervisere med relation til klasserne
En anden omtalt udfordring har omhandlet bemandingen i den faglige fordybelse. Som nævnt
indledningsvis har nogle elever til evalueringsworkshoppen gjort opmærksom på, at de oplever
lang ventetid på lektiehjælp, fordi der er for få medarbejdere til at varetage den faglige fordybelse.
Eleverne forklarer ydermere, at den lange ventetid kan give anledning til uro og forstyrrelser
blandt eleverne, hvilket gør det svært at koncentrere sig. Dette understøttes af følgende udtalelse:
”Der er ikke lærerbemanding nok på til at kunne nå rundt og hjælpe alle. Der er typisk tre voksne på
tre-fire klasser. Vores faglige fordybelse foregår på biblioteket, hvor børnene kan sprede sig over et
stort område.”
Citat – Lærer

Således opleves denne organisering af den faglige fordybelse at være udfordret i forhold til de
afsatte ressourcer og gennemførelsen af en kvalificeret faglig fordybelse. Hertil konstaterer en
lærer følgende:
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”Hvis det skal være med til at rykke noget fagligt, så skal der også være ressourcer til det. Der skal
flere voksne til, og der skal også være nogle lærere, der har kompetencerne til at hjælpe dem med
de lektier, de har.”
Citat – Lærer

På nogle af skolerne har man oplevet at de medarbejdere, der har varetaget den faglige
fordybelse, ikke har kunnet yde kvalificeret hjælp til konkrete fag og lektier. Hermed er et ønske
fra flere medarbejdere og elever, at der i Folkeskolereformens andet år afsættes flere ressourcer i
form af læreruddannede undervisere, der har tid til at udøve den kvalificerede hjælp til eleverne,
som der kræves, såfremt elevernes læringsudbytte skal højnes. Nedenfor fortæller en skoleleder,
hvordan de på deres skole har forsøgt at imødekomme de nævnte udfordringer samt højne
kvaliteten i den faglige fordybelse:

”Vi har prioriteret, at det er en af de lærere eller pædagoger, som har klassen i forvejen, der er der,
og der er én pr. klasse. Og det er faktisk noget af det, jeg synes, vi er lykkedes rimelig godt med.
Det gør, at eleverne ved, hvad de skal. Der er knap så meget slendrian, men jeg kan godt nikke
genkendende til nede ved de små, at det er en lang skoledag, også selvom den har været
afvekslende.”
Citat – Skoleleder
Flere af skolerne der har tilrettelagt den faglige fordybelse således, at denne bemandes af ”kendt”
personale, anser dette som en fordel, der ligeledes bidrager til sammenhængen mellem den
faglige fordybelse og det øvrige skolearbejde, da de ved, hvad eleverne har behov for at arbejde
videre med. Ved at medarbejderne kender eleverne og deres faglige niveau, kan de i højere grad
yde den nødvendige hjælp og sparring.
Fordybelsesdelen fylder ikke nok
Under de afholdte interviews og evalueringsworkshops har både medarbejdere og elever ytret, at
den faglige fordybelse oftest udmøntes som en lektiecafé, hvor lektierne skal laves, før man kan gå
videre til fordybelsesdelen. En udmøntning, som både elever og medarbejdere ærgrer sig over:

”[…] der er nogle, der aldrig når til fordybelsesdelen, og det er da lidt unfair, for det er det, jeg
kan mærke, der motiverer eleverne.”
Citat - Pædagog
Hertil nævner nogle af eleverne, at de ofte savner muligheden for at fordybe sig i et emne, de
finder særligt interessant. Således udtrykker medarbejdere og elever et ønske om i højere grad at
prioritere fordybelsesdelen i forhold til at vække elevernes engagement og motivation for læring
samt dygtiggøre dem.
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Forældrene har svært ved at følge med i elevernes faglige udvikling
En konsekvens af den faglige fordybelse, som er drøftet i alle interviewene, har omhandlet
forældrenes mulighed for at følge med i deres børns skolegang og faglige udvikling.

”[…] noget af det, vi hører, er, at de er rigtig positive over, at de ikke har lektier, når de kommer
hjem, men forældrene synes ikke, de har hånd i hanke med hvor meget børnene lærer, fordi de
ikke har lektierne derhjemme mere. Så der er både fordele og ulemper ved det.”
Citat – Forælder

Hertil understreger en forældrerepræsentant fra en skolebestyrelse, at forældrene nu i højere
grad end tidligere selv er ansvarlige for at være opsøgende og tage kontakt til elevernes
kontaktlærere med spørgsmål om deres børns faglige udvikling. Hertil tilføjer en lærer endvidere,
at forældrene kan orienteres om elevernes skoledag på Skoleintra:
”Vi lægger stadig ud en uge af gangen, hvor vi informerer om, hvad de laver i ugens dage. Så
reelt kan forældrene følge med i det der, men man tænker nok anderledes på det, fordi lektierne
ikke er med hjemme på samme måde.”
Citat – Lærer
”Vi lægger stadig ud en uge af gangen, hvor vi informerer om, hvad de laver i ugens dage. Så
Endvidere fortæller en forælder følgende om sin erfaring med Skoleintra som informationskanal:
”Jeg bruger Skoleintra meget, fordi der har de lavet en lektiebog, der ligger fast på klassens
forside, og der har børnene skiftende ansvar for lige at få skrevet på, hvis der er noget, der skal
laves derhjemme.”
Citat - Forælder

Således kan medarbejderne med fordel anvende Skoleintra som en informationsside til forældre,
hvor der orienteres om, hvad eleverne har lavet, og om der er ”hjemmelektier”. Ligeledes er der
blandt flere de interviewede medarbejdere og forældre enighed om at appellere til forældrenes
ansvarsfølelse i forhold til at benytte sig aktivt af Skoleintra, da dette fremover bliver et vigtigt
redskab til samarbejde.
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”Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater”
Under dette mål er der i fokusgruppeinterviewene blandt andet blevet spurgt ind til lærernes
oplevelse af, om der er noget af det nye de gør, efter Folkeskolereformen er trådt i kraft, som har
været med til at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold til læringsudbyttet.
Her har deltagerne i alle fokusinterviewene været optaget af den længere skoledag samt
elementet faglig fordybelse.

Den længere skoledag kan mindske betydningen af social baggrund
Under flere interviews med både medarbejdere og skoleledelser omtales den længere skoledag,
som et element, der er med til at mindske betydningen af den sociale baggrund. En skoleleder
fortæller:

”Jeg tænker, at den længere skoledag er med til at gøre det. Førhen havde vi nogle
ressourcestærke familier, der havde meget styr på hele, og så havde vi nogle ikke så
ressourcestærke familier, som ikke havde styr på det. Nu har vi dem trods alt i længere tid i
skolen, og de får hjælp til deres skolearbejde og lektier, så alene det faktum kan være med til at
mindske betydningen af social baggrund”
Citat – Skoleleder
Hertil tilføjer en lærer, at den længere skoledag ganske enkelt bevirker, at man har eleverne i
længere tid, og derfor i højere grad end tidligere kan præge de socialt udsatte elever i en positiv
retning.

Faglig Fordybelse kan mindske betydningen af social baggrund
I alle fokusgruppeinterviewene er faglig fordybelse ligeledes nævnt som et element ved
Folkeskolereformen, der kan være med til at mindske betydningen af social baggrund især i
forhold til lektielæsning. En lærer fortæller:

”Alle dem der ikke får lavet lektier derhjemme normalt, eller måske ikke får hjælp til det
derhjemme og ikke selv kan, de får hjælp til at lave det, de skal, i faglig fordybelse. Og de børn,
kan vi mærke, har haft glæde af det, og det er jo godt for os alle, for børnene har en god
fornemmelse omkring, at de får lavet de lektier, som vi gennemgår i klassen. Så har man jo
også en god fornemmelse som lærer, når man kan se, at der er flere, der er med, og når dem,
som ellers ikke ville have lavet lektierne og ville have lavet ballade på grund af det, er med og
får en bedre oplevelse.”
Citat – Lærer
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Flere af medarbejderne i interviewene oplever, at flere af de ressourcesvage elever møder op og
er forberedte, ligesom de i højere grad trives med at deltage i timerne, når de har lavet deres
lektier i faglig fordybelse. Ydermere fortæller en af medarbejderne følgende:
”Jeg tror, at vi kan give den svageste del af børnene nogle arbejdsvaner, som de ikke vil kunne
få ellers. Det kan godt være, vi ikke kan se det nu, men forhåbentlig når de skal videre selv, så
vil de børn have lært at gøre en indsats for noget. For det ville de ikke have gjort ellers.”
Citat – Lærer

Således er der blandt medarbejderne en forventning om, at den faglige fordybelse kan være med
til at styrke elevernes faglige niveau uafhængigt af social baggrund.

Oplevet konsekvens ved faglig fordybelse
I henhold til udbyttet af den faglige fordybelse nævner et par af medarbejderne i afholdte
interviews, at de oplever, at nogle af de dygtige elever ikke får så stort et udbytte af den faglige
fordybelse, fordi de ikke kan nå at lave lektierne på den tid, der er til rådighed.

”Der er altså nogle børn, der synes de skal gå på kompromis med kvaliteten af deres arbejde,
hvis de skal lave det på den tid, der er faglig fordybelse.”
Citat – Lærer
En anden af interviewdeltagerne tilføjer, at hun oplever at de svageste elever bliver løftet, men at
de dygtige ikke bliver dygtigere, fordi de mangler faglige udfordringer. Som en løsning på dette
foreslås der i flere af interviewene, at eleverne i nogle henseender kan holddeles efter fagligt
niveau, så eleverne her kan blive udfordret på måder, der passer til deres faglige niveau. Ydermere
har flere af de interviewede forældre og skoleledelsesrepræsentanter nævnt, at denne udfordring
kan imødekommes ved at opprioritere fordybelsesdelen, hvor arbejdsstoffet skal afhænge af
elevernes individuelle mål og behov for udvikling og læring.
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”Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet
gennem respekt for professionel viden og praksis”
Dette mål handler blandt andet om, at skolernes pædagogiske personale fremover skal arbejde
mere forsknings- og vidensinformeret som en professionalisering af praksis. Ligeledes bliver dette
mål aktuelt i forbindelse med det tværprofessionelle samarbejde, når pædagogprofessionen får en
tydeligere rolle i Folkeskolen. På baggrund heraf er der i fokusgruppeinterviewene spurgt ind til,
hvordan lærere og pædagoger oplever, at praksis har ændret sig i forhold til det
tværprofessionelle samarbejde, og hvordan professionerne supplerer hinanden. Herunder er det i
fokusgruppeinterviewene drøftet, hvad skolerne er lykkedes godt med i forhold til lærer-pædagogsamarbejdet, samt hvilke udfordringer der er oplevet ved det tværprofessionelle samarbejde.

Erfaringer med den professionaliserede praksis
Efter Folkeskolereformens ikrafttræden har fokus på lærernes praksis ændret sig, og der nu i
højere grad tale om fokus på elevernes læring og en styrkelse af elevernes læringsudbytte og
trivsel som en effekt af undervisningen. Dette fokus forudsætter, at der arbejdes i en ny
professionaliseret praksis, hvor den pædagogiske indsats er baseret på forskningsinformeret viden
om, hvad der virker bedst. Som en del af den professionaliserede praksis skal de pædagogiske
medarbejdere endvidere lære at arbejde med data, hvor de anvender elevernes lærings- og
udviklingsresultater og dermed synliggør elevernes læring og trivsel. På baggrund af denne
synliggørelse kan lærerne i samarbejde med eleverne tilrettelægge en målstyret og differentieret
undervisning, så eleverne får størst muligt læringsudbytte. En viceskoleleder fortæller følgende
om den nye professionaliserede praksis:

”I forhold til det her med målstyret undervisning og brug af data, der tænker jeg, der er mange
ting, personalet har gjort i flere år, men at resultatet af det bliver brugt anderledes nu. Det gør
noget ved vores måde at kigge på resultatet på, og det gør noget ved personalets måde at
tilrettelægge undervisningen på. Det her med at arbejde vidensbaseret og informationsbaseret
ved brug af data, det er altså et paradigmeskifte […].”
Citat – Viceskoleleder
Gennem rapporten er der præsenteret flere eksempler, der indikerer lærernes og pædagogernes
erfaringer med den professionaliserede praksis. Blandt andet eksemplificeres den
professionaliserede praksis, når lærerne i interviewene fortæller, hvordan de arbejder med at
fastsætte synlige læringsmål, hvor eleverne kan følge med i deres egen læringsprogression, samt
når de afholder læringssamtaler med eleverne, hvor der fokuseres på elevernes individuelle
læringsmål og på at målrette undervisningen til de enkelte elever jf. afsnittet ”Synlig læring –
arbejdet med læringsmål”. Eftersom arbejdet med synlig læring og læringsmål er
evidensinformerede læringsmetoder, anses disse oplevede erfaringer som eksempler på, at
lærerne agerer som professionelle praktikere. Nævneværdigt er her at denne evidensinformerede
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læringsmetode, også opleves at have en motiverende effekt på eleverne, og dermed en positiv
indvirkning på deres læringsudbytte.
Ydermere er arbejdet med synlig læring og læringsmål ligeledes et eksempel på, at lærerne i
højere grad aktivt anvender elevernes resultater, idet de tager højde for de enkelte elevers
udgangspunkt og tilrettelægger undervisningen herudfra.
Slutteligt ses et eksempel på, at nogle af de pædagogiske medarbejdere bevidst har arbejdet
evidensinformeret, idet de har indført bevægelse i undervisningen på baggrund
forskningsresultater, der viser, at bevægelse i undervisningen og skoledagen generelt er med til at
forbedre elevernes motivation for læring og deres trivsel jf. afsnittet ”Eksempler på
bevægelsesaktiviteter og det oplevede udbytte”. Således har de pædagogiske medarbejdere
benyttet sig af tydelige data om effekten af bevægelse i undervisningen ud fra hvilke, de har
truffet pædagogiske og didaktiske valg, som har dannet grundlag for deres undervisning og daglige
praksis.

Lærer-pædagog-samarbejdet – det gode supplement
Under de afholdte fokusgruppeinterviews har medarbejderne fremhævet, at der siden
Folkeskolereformens ikrafttræden er sket en tydelig ændring i lærer-pædagog-samarbejdet.
Blandt andet inddrages pædagogerne nu i skoledelen, hvor de både har en understøttende rolle i
undervisningen, varetager den understøttende undervisning alene med eleverne i indskolingen og
til en vis grad på mellemtrinnet samt varetager faglig fordybelse.
Hertil beskriver en pædagog at samarbejdet med lærerne har ændret sig fra kun at bestå i at give
korte praktiske beskeder til hinanden til nu at være et regulært teamsamarbejde, hvor lærerne og
pædagogerne sparrer med hinanden om elevernes læring og gør nytte af hinandens kompetencer.
En pædagog fortæller her, hvordan hun oplever, at lærere og pædagoger kan supplere hinanden:
”Vi ser jo lidt forskelligt på tingene alt efter, hvad vi har i bagagen, og det er noget af det, vi
oplever, kan være givende.”
Citat – Pædagog
Ligeledes nævner en afdelingsleder, at når flere professioner samarbejder om en elev eller en
elevgruppe fås et større indblik i ”hele barnet”, idet læreren og pædagogen ser barnet ud fra
forskellige perspektiver. Hertil tilføjer en lærer, at hun især oplever at drage stor nytte af
pædagogernes kompetencer, når det handler om det sociale klima og trivselsarbejdet i klassen.

”Det der er godt, det er at få de der samtaler med pædagogen omkring, hvordan vi nu gør det.
Man får vendt nogle ting, som man ikke ser, når man står alene, og det har gjort mig bevidst om
nogle ting. Det kvalificerer refleksionerne omkring trivslen og undervisningen, og om der er
noget, der kan gøres bedre”
Citat – Lærer
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Flere af de interviewede medarbejdere giver ligeledes udtryk for, at pædagogerne spiller en
betydelig rolle i forhold til at styrke elevernes trivsel og sociale udvikling, hvilket kan have en
positiv indvirkning på elevernes motivation for læring og læringsudbytte, da forudsætningen for at
eleverne lærer er, at de trives. Hertil understreger en skoleleder også vigtigheden af, at
trivselsarbejdet ikke kun skal varetages af pædagogerne, men skal foregå i mange forskellige
arenaer og som et professionelt teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger.

Eksempler på pædagogernes rolle i praksis
Af interviewene fremgår det, at man på skolerne har gjort forskellige prioriteringer i forhold til, om
man har ansat en fast skolepædagog, der kun arbejder i skoledelen, eller om pædagogerne både
har arbejdstid i skoledelen og SFO’en. Ligeledes varierer pædagogernes opgaver i skoledelen.
Nogle pædagoger har en støttefunktion, hvor de supplerer og støtter lærerne i de fagopdelte
timer og på temadage, såfremt der er behov herfor, og nogle varetager primært den
understøttende undervisning. Nedenfor ekspliciteres yderligere nogle eksempler på det oplevede
lærer-pædagog-samarbejde og udbyttet heraf.
Pædagogens rolle – praksisorienteret undervisning
Under fokusgruppeinterviewene er det blandt flere af medarbejderne nævnt, at pædagogernes
deltagelse påvirker undervisningen positivt i og med, at samarbejdet med pædagogerne ofte
bidrager med praksisorienteret undervisning inden for hvilken, de har gode kompetencer. En lærer
fortæller:

”En af de helt store plusser ved Folkeskolereformen er det obligatoriske samarbejde mellem
pædagoger og lærere. Når jeg er i gang med et emne om Guatemala, så er pædagogen årsagen
til, at vi også når at lave bekymringsdukkerne.”
Citat – Lærer

En pædagog fortæller endvidere:

”Jeg er pædagog i to 2. klasser og arbejder tæt sammen med de lærere. Vi har kørt nogle bånd,
hvor vi har delt klasserne op i tre dele, hvor jeg har stået for noget af det praktiske. Vi har for
eksempel kørt et bondegårdstema, og så var det oplagt, at jeg byggede bondegården sammen
med børnene, og det er lykkedes rigtig godt. Og børnene har været glade for at se på det med
nogle andre øjne og få forklaret tingene på en lidt anden måde. […] Jeg synes, det rykkede
rigtig meget ved børnene, at der på en eller anden måde kom noget mere praksis ind i det. Det
rykker meget for de børn, der måske er lidt svage i nogle andre sammenhænge, og det var
nogle af dem der strålede allermest, da de skulle bygge den her bondegård.
Citat - Pædagog
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Således kan teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger medvirke til at skabe nye læringsveje,
idet der i højere grad kobles praksisorienteret undervisning på et tema eller fag. Netop dette giver
mulighed for at skabe en mere varieret skoledag for eleverne og kan bidrage positivt til deres
trivsel og læring.
Den delte klasselærerfunktion
Et andet eksempel på, hvordan en skole har udmøntet lærer-pædagog-samarbejdet ses i
nedenstående citat:

”Jeg er blevet klasselærer sammen med en lærer, og det fungerer rigtig godt. Vi har et godt
team. Jeg er med nogle af timerne, og så følger jeg jo med i SFO’en, når de går derover. Jeg har
dem også til faglig fordybelse og understøttende undervisning, og jeg er med til morgensang.
Så jeg er meget inde over klassen. Jeg har kontakten til forældrene og har indblik i hele barnets
dag. Jeg kan mærke en tryghed på børnene, jeg kan mærke, at det der med, hvis der kommer
for mange forskellige lærere ind omkring dem, det giver for meget uro, så det er trygt, at det er
de samme personer, som giver skideballen i skolen, og som også giver den i SFO’en.”
Citat – Pædagog

Som citatet indikerer, opleves denne udmøntning af lærer-pædagog-samarbejdet som
betydningsfuldt i forhold til elevernes trivsel, idet pædagogen er en gennemgående person i den
klasse, hun er tilknyttet, og som eleverne kan relatere til i både skole- og SFO-regi. Hertil nævner
en forælder ligeledes, at dette opleves som positivt:

”Når pædagogen både er i skoleregi og går med over i SFO’en, det gør at man som forældre kan
få et indblik i, hvis der har været et eller andet i løbet af skoledagen. Pædagogen er en
gennemgående person. Vi kan snakke om, hvordan det er gået med min dreng i dag, og hvad
skal jeg tage hånd om, når jeg kommer hjem ikke også – det er fantastisk.”
Citat – Forælder

Lærer-pædagog-samarbejdet – den understøttende undervisning
Som tidligere nævnt, bliver den understøttende undervisning særligt i indskolingen og til en vis
grad på mellemtrinnet ofte udført af pædagoger, da disse har gode kompetencer til at skabe
alternative læringsveje og understøttende læringsaktiviteter. Dog er det på skolerne forskelligt,
hvorvidt den understøttende undervisning forberedes i fællesskab i de tværprofessionelle team,
eller om denne planlægges individuelt af enten læreren eller pædagogen. En pædagog fortæller:
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”Vi forbereder selv understøttende undervisning, men vi snakker da lige med lærerne og hører
dem, om de kører noget tema, og så planlægger vi noget efter det. Det kan også være, at jeg
eksempelvis oplever, at børnene ikke kan klokken, så kører vi et eller andet med, at de skal lære
det.”
Citat – Pædagog
Hermed kan den understøttende undervisning både tage form af aktiviteter, der understøtter et
tema i den fagopdelte undervisning eller bestå af en aktivitet, der iværksættes på baggrund af
elevernes viden om et særligt emne eller tema, hvor pædagogen erfarer, der er behov for
udvikling. I henhold til sidstnævnte nævner en anden pædagog, at hun arbejder med trivsel i den
understøttende undervisning, som hun tilrettelægger efter de observationer, hun gør sig i
frikvartererne:
”Når jeg så observerer, at der på fodboldbanen bliver sagt nogle hårde ting til hinanden, så kan
jeg bruge det i mit trivselsarbejde inde i klassen eller i den understøttende undervisning i
samarbejde med de lærere, der har børnene.”
Citat – Pædagog

Oplevede udfordringer omkring den understøttende undervisning
På trods af flere positive fortællinger om og erfaringer med den understøttende undervisning og
lærer-pædagog-samarbejdet er nogle medarbejdere også stødt på udfordringer:

”Jeg oplever, der er stor forskel på, hvad lærerne forventer af mig i forhold til understøttende
undervisning. Nogle vil gerne diktere, hvad jeg skal lave, og andre spørger, hvad jeg har lyst til at
lave og byde ind med.”
Citat – Pædagog
En anden pædagog fortæller endvidere:
”Jeg synes, det var meget svært at være inde over understøttende undervisning i starten, fordi vi
ikke vidste, hvad understøttende undervisning var, og der var ikke nogle, der fortalte os, hvad det
var. Vi tænkte, om vi skulle ind og være lærere, for det er vi jo ikke uddannet til.”
Citat – Pædagog

Således oplever de to pædagoger, at der ikke har være klare aftaler om, hvad den understøttende
undervisning kan bestå af, hvad pædagogens rolle skal være, samt hvordan den understøttende
undervisning skal tilrettelægges. Denne oplevede udfordring har nogle ledere forsøgt at
imødekomme ved følgende:
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”Vi brugte en del tid, inden understøttende undervisning blev sat i værk, på at italesætte, hvad
det er.”
Citat - Afdelingsleder

Ligeledes fortæller en skoleleder, at de imødekom udfordringen omkring den understøttende
undervisning, ved at invitere alle de pædagogiske medarbejdere til temaaften om, hvad
understøttende undervisning er, og hvor medarbejdere også kunne få mulighed for at drøfte
forventningerne til og formålet med den understøttende undervisning.
Af ovenstående kan det således konkluderes, at der blandt de interviewede er divergerende
oplevelser af, om man på skolerne har afstemt opgaven med den understøttende undervisning.

Pædagogens rolle – oplevede udfordringer og løsningsforslag
Under nogle af de afholdte fokusgruppeinterviews nævner både medarbejdere og repræsentanter
for skoleledelserne, at man har oplevet nogle udfordringer i forhold til pædagogernes ændrede
rolle fra at være SFO-pædagog til at være skolepædagog. En pædagog fortæller:
”Den største hurdle er nok, at jeg skal synes, jeg er god nok som pædagog, nu når min rolle er
blevet omdefineret så meget. Nu er det ikke fritidspædagogik mere, men helhedspædagogik.”
Citat – Pædagog

En skoleleder tilføjer endvidere, at det nu er en anden type opgave, som pædagogerne skal
varetage. De skal ikke længere blot spørge, hvad eleverne har lyst til at lave, men de skal nu til at
lægge planer og mål for den understøttende undervisning i samarbejde med lærere. Ydermere
tilføjer en afdelingsleder at:

”[…] vi har en personalegruppe, der skal finde nye roller i klasseværelset med kateder og tavler –
altså det er en opgave, det er helt sikkert, den er vi ikke færdige med. Det skal de klædes meget
bedre på til.”
Citat – Afdelingsleder
Til måden hvorpå man kan ruste pædagogerne endnu bedre til deres nye rolle i skolen, foreslår
flere medarbejdere og repræsentanter for skoleledelserne, at der bliver skabt tid og rum til at få
afklaret pædagogens rolle i skolen samt at få defineret et formaliseret teamsamarbejde mellem
lærere og pædagoger.
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Tid til Teamsamarbejde
En væsentlig faktor i lærernes og pædagogernes teamsamarbejde er at styrke samarbejdet og de
fagprofessionelles identitet, uden at der opstår adskilte domæner. Teamsamarbejdet skal således
understøtte en mere nuanceret, kvalificeret og udbytterig undervisning til eleverne. Dog oplever
flere lærere og pædagoger, at de er udfordret på tiden til at mødes i deres team og forberede
undervisningen, da lærernes forberedelsestid ofte ligger i et tidsrum, hvor pædagogerne er i
SFO’en eller har understøttende undervisning.

”Vi har aldrig tid til at mødes, det er sådan noget med lige hurtigt at stikke hovederne sammen,
mens børnene er der, eller også ligger der en seddel til mig, […] og det er jo ikke helt optimalt.”
Citat – Pædagog

På baggrund af lignende erfaringer, som citatet her beskriver, er medarbejdernes klare anbefaling,
at alle skoler fra næste skoleår skemalægger tid til fælles forberedelse, således at lærere og
pædagoger, kan levere den bedst kvalificerede (understøttende) undervisning til eleverne.
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Specialafdelingen – den længere skoledag
Under interviewet med specialafdelingerne har medarbejderne udtrykt en positiv holdning til, at
der er afholdt et særskilt interview med disse. Dette fordi man ikke på alle punkter kan
sammenligne specialafdelingerne med den almene skole. En lærer understreger her:
”Man kan ikke kæmme specialtilbuddene og almen skolen over en kam.”
Citat - Lærer

Derfor er det i denne evalueringsrapport også valgt at udarbejde et særskilt afsnit for
specialafdelingerne, hvor medarbejdernes oplevede erfaringer med skolen, efter at
Folkeskolereformen er trådt i kraft, præsenteres.
I det særskilte interview med medarbejderne fra Thisted Kommunes specialafdelinger har det
primære emne omkring Folkeskolereformen omhandlet den længere skoledag. Alle
interviewdeltagerne beretter om, at de har været udfordret af omstillingen til en længere
skoledag. Flere af medarbejderne fortæller, at man i specialafdelingerne har forsøgt at ”bløde den
lange skoledag op” ved at placere den fagfaglige undervisning fra morgenstunden og lægge
bevægelsestimer og kreative fag sidst på dagen. Andre fortæller, at de jævnligt lægger pauser ind i
form af bevægelsesaktiviteter m.m. Hertil fortæller en lærer:

”Efter middag er det begrænset, hvor meget fagligt eleverne kan overkomme, så det er noget
med at spille spil og være udenfor og gå ture osv. Så jeg vil kalde det SFO-pasning foretaget af
lærerkræfter. Og det er da også hyggeligt at være sammen med børnene på den måde, men jeg
tænker, de ville have lige så godt af at komme hjem og få ro eller være i en SFO.”
Citat – Lærer
En lærer fortæller endvidere:
”Det vi oplever med de her lange dage, selvom vi har indlagt motion og kreativitet, så lugter det
tit lidt mere af opbevaring end af undervisning, når vi når hen sidst på dagen. Det er vi ikke så
glade for, men hvis vi presser dem mere, så bliver der nogle voldsomme konflikter.”
Citat – Lærer

Citaterne her indikerer, at opgaven i forhold til at tilrettelægge og skabe en meningsfuld hverdag
for eleverne under de pågældende rammer opleves som besværlig, da eleverne ofte er trætte
sidst på dagen. Herved kan der med fordel sættes fokus på at udvikle medarbejdernes
kompetencer til at tilrettelægge en skoledag, som bliver overskuelig og meningsfuld for eleverne i
specialafdelingerne.
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I forbindelse med kravet om den længere skoledag, opleves den faglige fordybelse ligeledes at
være et udfordrende element i undervisningen for eleverne i specialafdelingen. En lærer fortæller,
hvordan deres faglige fordybelse udmøntes:

”Faglig fordybelse ligger tirsdag og torsdag efter de praktiske fag, og der får de noget at spise,
nogle sover, slapper af og spiller spil. Nogle få kan sidde og arbejde i en arbejdsbog, men det er
også bare opbevaring, de er fuldstændig udkørte. Vi har prøvet at igangsætte nogle aktiviteter i
de timer, men det ender tit i konflikter, fordi de simpelthen ikke har mere at give af.”
Citat – Lærer
Under et fokusgruppeinterview med repræsentanter for skoleledelserne, har en skoleleder ytret
følgende omkring den længere skoledag og elevernes læringsudbytte:

”Dem der betaler prisen, det er specialklasserne. De lange skoledage er gift for dem, og vi kan
ikke rigtigt dispensere for det. Hvis jeg kunne have et ønske, så ville det være, at vi kunne sige, at
de her specialelever kun skulle i skole til kl. 13.00 og så havde de fri. Jeg vil vove at påstå, at de
vil nå 50 % mere, end de gør nu. Det ville de, for de ville være mere på.”
Citat – Skoleleder
Således har skolelederen en formodning om, at de længere skoledage har en betydning for
elevernes koncentrationsevne.
Derudover nævner en pædagog, der både deltager i skoledelen og SFO-delen, at den lange
skoledag ligeledes har den konsekvens, at eleverne har kortere tid i SFO’en og er trætte og
”brugte”, når de kommer fra skolen, hvorfor andelen af pædagogiske aktiviteter i SFO’en må
begrænses.
”Når de er brugt op, så er det mere omsorgen, vi skal give.”
Citat – Pædagog
Under dette fokusgruppeinterview med specialafdelingerne har en generel holdning blandt
interviewdeltagerne været, at der er flere gode elementer ved Folkeskolereformen, men at
specialklasseeleverne er glemt.
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”De er glemt i, at der er så mange ting i den her reform, som de slet ikke kan honorere. De kan
ikke de lange dage, de kan ikke den selvstændige stillingstagen. Vi kan heller ikke drage folk ind
fra erhvervslivet og sætte dem til at undervise, for så vælter hele huset simpelthen med de her
børn. For mig at se ville det være bedre at gå tilbage til de kortere dage; simpelthen på grund af
deres diagnoser.”
Citat – Lærer
Udover ønsket om kortere skoledage til specialklasseeleverne har medarbejderne også gjort
opmærksom på, at de i højere grad ønsker at få mulighed for at blive hørt og taget alvorligt, da de
føler sig glemt i Folkeskolereformen. De savner ministerielt fokus i forhold til de særlige
udfordringer, der er på specialområdet. I den forbindelse foreslår interviewdeltagerne, at der med
fordel kan udarbejdes særskilte ministerielle vejledninger for specialafdelingerne omkring,
hvordan de kan arbejde kvalificeret med Folkeskolereformens elementer som eksempelvis
understøttende undervisning og faglig fordybelse.

40

Yderligere drøftelser med relevans for evalueringen
Under fokusgruppeinterviewene har et gennemgående samtaleemne under alle tre mål i
Folkeskolereformen omhandlet inklusion i Folkeskolen. For at synliggøre emnet og sikre en
overskuelig struktur i evalueringsrapporten, beskrives temaet i dette særskilte afsnit.

Inklusion i Folkeskolen
Den nationale målsætning for inklusion er, at 96 procent af alle elever i Folkeskolen i 2015 skal
være inkluderede i den almene undervisning.
Inklusion betyder, at alle elever skal have en oplevelse af at være værdifulde deltagere i det
sociale og faglige fællesskab8. Målsætningen om de 96 procent er dog udelukkende et udtryk for
den administrative inklusion, dvs. at en elev anses for inkluderet, når eleven er en del af
almenskolen.
Under fokusgruppeinterviewene med medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter
har inklusion i Folkeskolen været et omtalt emne, som særligt blandt medarbejderne opleves som
en udfordring i hverdagen.
Den længere skoledag og flere hænder til inklusion
En af de store udfordringer, som flere af de interviewede medarbejdere oplever i forhold til
inklusionsarbejdet, omhandler den længere skoledag. Blandt andet nævner en medarbejder, at
det er svært at planlægge en skoledag på otte lektioner på en måde, så elever med særlige behov
kan overkomme den. En pædagog forklarer:
”Når vi snakker om en dag for de børn med særlige behov, så har de altså ingen frikvarter, for
der er de totalt på overarbejde bare med at være i det sociale og være med i legene. Det er
barske vilkår, vi stiller dem, og det tror jeg nogle glemmer at tænke på.”
Citat - Pædagog

Hertil udtrykker den pågældende pædagog et ønske om, at inklusionsopgaven fremover tilføres
flere ressourcer i form af en medarbejder, der kan fungere som støtte for nogle af eleverne med
særlige behov og tage dem ud af klassesammenhængen, når der er behov herfor. En lærer tilføjer
et ønske om, at inklusionsopgaven tilføres flere ressourcer både i forhold til efteruddannelse samt
i forhold til anvendelsen af tolærerordninger.
Under flere af de afholdte fokusgruppeinterviews beretter medarbejdere desuden, at inklusion af
elever med særlige behov i klasserne, som ikke er tilført de nødvendige ressourcer, også kan have

8

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Inklusion-og-specialundervisning/Inklusion
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negative konsekvenser – både for de elever, der skal inkluderes og har svært ved at begå sig i
almindelige klassesammenhænge samt for de resterende elever i klassen. En lærer fortæller:
”Det kan godt mærkes på elevernes koncentration og læring, for hvis der er en, der forlader
klassen i vrede. Så får klassen jo lige lov til at sidde selv, indtil jeg får fundet vedkommende. Disse
episoder har jeg haft flere af i år end nogensinde før.”
Citat – Lærer
Således er det lærernes opfattelse, at inklusionsopgaven kan have indflydelse på de faglige
målsætninger, såfremt der ikke tilføres flere ressourcer.
Man ekskluderer for at inkludere
I drøftelserne omkring hvordan man på skolerne arbejder med inklusion på en måde som
tilgodeser alle elevernes tarv, er der blandt flere af de interviewede lærere og pædagoger enighed
om, at elever med særlige behov ikke nødvendigvis kun skal inkluderes i de klasser, de tilhører. I
et af interviewene fremgår det, at man nogle steder har succes med, at større elever kan have
støttelærerfunktioner i mindre klasser og således føler sig som værdifulde deltagere i et socialt og
fagligt fællesskab. En forælder tilføjer hertil, at man på skolerne og i skoleforvaltningen skal
erkende, at man gerne må ”ekskludere for at inkludere” og herigennem skabe en hverdag, der
fungerer for alle elever og medarbejdere.

42

DEL 2: Skolerne i en forandringsproces
Udover interviewets spørgetemaer, der har været bygget op omkring de tre overordnede mål, har
interviewene med skoleledelser, medarbejdere og forældre også budt på drøftelser omkring den
omfattende forandringsproces skolerne befinder sig i qua Folkeskolereformens ikrafttræden.
Nedenfor belyses de overordnede positive erfaringer og udfordringer, som interviewdeltagerne
har påpeget under fokusgruppeinterviewene.

Folkeskolereformen – en kulturforandring
Folkeskolereformen kan betegnes som en omfattende forandring, der er blevet planlagt af
politikere på Christiansborg, og som skal implementeres lokalt på skolerne af ledelsen og
medarbejderne. Folkeskolereformen betyder, at der skal gøres op med tidligere arbejdsvaner og –
mønstre, da læring og undervisning skal tænkes på en ny måde. Blandt andet skal undervisningen i
højere grad tilrettelægges med udgangspunkt i elevernes forskellige læringsforudsætninger, der
skal i højere grad sættes individuelle mål for elevernes læring, og der skal evaluereres på elevernes
læringsprogression, så læringen bliver synlig.
DEL 1 af nærværende evalueringsrapport peger på, at realiseringen af Folkeskolereformen er godt
i gang på folkeskolerne i Thisted Kommune. Folkeskolerne har blandt andet brugt indeværende
skoleår på at afprøve forskellige lokale løsningsmodeller og har gjort sig forskellige erfaringer med,
hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt. Herudfra er det besluttet, hvad der
skal tages med videre eller justeres til næste skoleår. På trods af flere ændringer i skoledagens
tilrettelæggelse som for eksempel længere lektioner, samlede pauser, mere bevægelse,
pædagogernes tid i skoledelen osv. har repræsentanter fra fokusgruppeinterviewene indikeret, at
det er begrænset, hvor meget nyt Folkeskolereformen har bragt med sig, idet man har en
oplevelse af, at man også tidligere har arbejdet med de elementer som Folkeskolereformen
foreskriver.
”Jeg tror, at mange medarbejdere oplever flere ting i reformen som noget, de faktisk også har
gjort før. Så der bliver også stillet spørgsmålstegn ved, hvor meget der er nyt. Mange genkender
sig selv i reformens intentioner – den tankegang er ikke noget, der er nyt for dem.”
Citat – Viceskoleleder

Dog påpeger flere af de interviewede repræsentanter for skoleledelserne, at forandringen ikke
skal findes i Folkeskolereformens mål, men snarere i måden hvorpå målene nås. Dette forudsætter
en ny professionaliseret praksis.
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En ny professionaliseret praksis – en forandring
Under et interview med repræsentanter fra skoleledelserne, beskriver en skoleleder forandringen
af medarbejdernes praksis således:

”Det der med at sige: Jeg har altid lavet bevægelse… nu bliver der mere fokus på, om den
bevægelse, jeg har med mine elever virker […] vi har aldrig evalueret på, om det gav den læring,
vi ønskede, hvis vi overhovedet havde overvejet, hvad målet skulle være. Nu bliver man holdt
mere op på, om det virker, det vi gør.”
Citat – Skoleleder
Citatet her indikerer, at der, som følge af den professionaliserede praksis, i højere grad er fokus på
at foretage løbende evalueringer af undervisningen med det formål at synliggøre læringen og
herudfra vurdere, hvorvidt undervisningen skal justeres og tilpasses i forhold til at nå de opstillede
læringsmål. Dette understøttes endvidere af en viceskoleleder, som tilføjer, at både medarbejdere
og ledelse nu i højere grad end tidligere bliver holdt ansvarlige for elevernes læringsudbytte, idet
læringen synliggøres gennem kontinuerlige evalueringer af undervisningen. Således er
Folkeskolereformen ikke blot en justering af den eksisterende praksis, men snarere en
kulturforandring der kræver tid, rum og ressourcer til at afprøve forskellige lokale
løsningsmodeller.
”Skolen er en stor organisation som ikke ændres fra den ene dag til den anden.”
Citat – Skoleleder

Implementeringen af Folkeskolereformen – ledelsens rolle
Under en top-down styret forandringsproces som Folkeskolereformen, der er skabt oppefra af
politikere, ligger der en stor opgave hos skoleforvaltningen og skoleledelserne på Thisted
Kommunes folkeskoler i forhold til at finde vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis på
skolerne. For skoleforvaltningen ligger der en opgave i at hjælpe skoleledelserne med at definere
og beslutte, hvordan Folkeskolereformens mål og elementer kan omsættes til den lokale
skolepraksis. Derudover har skoleledelserne en væsentlig opgave i forhold til at lede og
understøtte en succesfuld implementering af Folkeskolereformen, der samtidig tager hensyn
medarbejdernes trivsel.
Kommunikation og information
Fokusgruppeinterviewene har indeholdt drøftelser omkring, hvordan ledelsen har håndteret
implementeringen af Folkeskolereformen, og der er udvekslet forskellige erfaringer omkring
ledelsens rolle i forandringsprocessen. Gennem flere af fokusgruppeinterviewene har drøftelserne
omhandlet vigtigheden af, at skoleledelserne løbende informerer og kommunikerer med
medarbejdere, elever og forældre omkring Folkeskolereformen formål, og hvilken betydning
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implementeringen af denne har for skolen og dens interessenter. Nogle skoler har inviteret
henholdsvis medarbejdere og forældre til dialogmøder, mens andre primært har benyttet sig af
Skoleintra som kommunikationskanal.
En lyttende og involverende ledelse
Et andet emne, der er belyst i flere af interviewene med medarbejderne, har været ledelsens
håndtering af medarbejdernes oplevelser af og erfaringer med Folkeskolereformen som
forandringsproces. Under fokusgruppeinterviewene med medarbejderne fremgår det, at en
ændring i skoleårets planlægning i forhold til antallet af skemaperioder opleves som en udfordring
på de skoler, der har indført flere skemaperioder. Her nævner flere medarbejdere, at det virker
stressende på både elever og medarbejdere, fordi de ikke når at vænne sig til et skema, før et
andet indtræder. Således er der blandt flere at de interviewede lærere og pædagoger et ønske
om, at ledelsen lytter til medarbejdernes erfaringer med skemaperioderne. Som et led i at
imødekomme denne udfordring, fortæller en lærer om en positiv oplevelse, hun har haft i
forbindelse med ledelsens håndtering af de oplevede udfordringer med skemaperioderne:

”[…] ledelsen har for nyligt været inde at spørge, hvad vi tænker om de fire skemaperioder, og
hvordan vi har det med dem. De lyttede til os og vil nok ud fra det gå ned på to skemaperioder.
Alene det at man føler, der er en ledelse, der er lyttende, det tager brodden af nogle ting.”
Citat – Lærer

Som citatet indikerer, har læreren følt at ledelsen har involveret medarbejderne i
forandringsprocessen, idet der er blevet spurgt ind til og lyttet til medarbejdernes erfaringer med
og forslag til ændringer i skemaperioderne. Et andet eksempel på en involverende ledelse ses
nedenfor:

”Jeg synes, vores leder har været god til at spørge: Hvad kan du byde ind med, og hvad kunne du
have lyst til? Jeg kunne godt tænke mig at bruge dig til det, hvad siger du til det? Jeg er ikke
bare blevet dikteret en hel masse.”
Citat - Pædagog

Citaterne ovenfor indikerer, hvordan en lyttende ledelse, der involverer medarbejderne i
forandringsprocesserne, har en positiv indvirkning på medarbejdernes arbejdsliv. Ved at involvere
medarbejderne og indgå i dialog med dem, skaber ledelsen rum for, at medarbejderne kan komme
med forslag til, hvordan Folkeskolereformen og dens elementer kan realiseres på en succesfuld og
meningsfuld måde. Ydermere kan ledelsen ved at gå i dialog med og lytte til medarbejderne i
højere grad afføde medarbejdernes ejerskabsfølelse og motivation for forandringsprocessen, da
de har mulighed for at påvirke, hvordan forandringen gennemføres9. Hertil udtrykker en lærer, at
9

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/Forandringer/Viden-om-forandringer/Den-godeforandringsproces
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selvom ledelsen ikke kan opfylde alles ønsker, er muligheden for at blive hørt altafgørende for,
hvordan Folkeskolereformen og dens elementer implementeres i den pædagogiske praksis.
Under flere af interviewene med repræsentanter for skoleledelserne er ledelsens rolle i
forandringen og medarbejdernes trivsel ligeledes blevet drøftet. Under flere af interviewene er
der gjort opmærksom på, at man på nogle skoler har oplevet et stigende antal sygemeldinger
efter, at Folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler er trådt i kraft10. Derfor savnes der blandt
de interviewede fokus på, hvordan denne alvorlige konsekvens kan undgås. Som en løsning herpå
fortæller medarbejdere og en viceskoleleder fra en af skolerne, hvordan det er lykkedes dem, at
begrænse negative effekter på medarbejdernes trivsel og undgå langtidssygemeldinger:

”Det er lykkedes godt for os at have personalet i god behold efter to store reformer. Helt
konkret er det, at vi ikke har sygemeldinger og har haft nogle evalueringer og dialogmøder, som
peger i retningen af, at der er ro på bagsmækken, folk føler sig hørt og hjulpet godt på vej. Vi
har haft virkelig mange individuelle samtaler med personalet i år, som har haft det svært både
med arbejdstidsreglerne, men også i forhold til Folkeskolereformen og de forventninger der er
her.”
Citat – Viceskoleleder

Ligeledes nævner medarbejderne fra den pågældende skole, at ”de har det godt” og sætter pris
på, at ledelsen lytter til deres forslag og ønsker til arbejdet under de nye rammer. Således opleves
det, at en lyttende skoleledelse, der udøver hjælp og støtte til medarbejderne har en positiv effekt
på medarbejdernes trivsel i den forstand, at dette kan være medvirkende til at mindske
medarbejdernes følelse af stress og overbelastning.
Tid og ressourcer til kompetenceudvikling
Slutteligt har de interviewede medarbejdere fremhævet, at der skal sættes tid og ressourcer af til
kompetenceudvikling samt til, at medarbejderne kan afprøve det, de har lært, i praksis.
”Vi skal have kompetenceudvikling, blandt andet i forhold til digitalisering. Jeg skal sætte mig ned
og have tid til at lære det.”
Citat – Lærer

Kompetenceudvikling kan i dette henseende anses som en nødvendighed, eftersom
medarbejdernes og ledernes ændrede praksis kræver andre og nye kvalifikationer.

Der gøres opmærksom på denne artikel vedr. sygefraværet i blandt andet Thisted Kommune:
https://www.folkeskolen.dk/564793/danmarkskort-laerernes-sygefravaer-steget-markant-i-77-kommuner
10

46

Fire ledelsesmæssige faktorer
Der er under fokusgruppeinterviewene fremhævet forskellige ledelsesmæssige faktorer, som
interviewpersonerne på baggrund af deres hidtidige erfaringer vurderer kan bidrage til en positiv
oplevelse af den forandringsproces, som folkeskolerne i øjeblikket gennemgår, og som dermed
kan understøtte en god implementering af Folkeskolereformen. På baggrund af disse erfaringer
udledes fire ledelsesmæssige faktorer, der kan have en positiv indvirkning på implementeringen af
Folkeskolereformen:
-

Ledelsen skal danne grundlag for løbende kommunikation og information omkring
implementeringen af Folkeskolereformen og skabe gennemsigtighed herom. De skal
informere medarbejdere, elever og forældre om formålet med Folkeskolereformen og
dens elementer samt kommunikere med skolens interessenter om Folkeskolereformens
betydning for skoledagens og arbejdsdagens tilrettelæggelse; for elevernes skolegang og
medarbejdernes arbejde.

-

Ledelsen skal lytte til og involvere medarbejderne blandt andet ved at invitere dem til
dialog og spørge dem, hvordan de mener, Folkeskolereformen kan implementeres i praksis
på en måde, der tilgodeser Folkeskolereformens mål samt medarbejdernes og elevernes
trivsel.

-

Ledelsen skal være nærværende og forstående samt yde den nødvendige hjælp og støtte
til medarbejderne under implementeringen af Folkeskolereformen. De kan blandt andet
afholde individuelle samtaler og dialogmøder med medarbejderne, hvilke kan danne
grundlag for at skabe tillidsfulde relationer mellem skoleledelse og medarbejdere.

-

Der skal afsættes tid og ressourcer til kompetenceudvikling af både medarbejdere og
ledere, da nye kvalifikationer kan overskueliggøre arbejdet med implementeringen af
Folkeskolereformen og den ændrede praksis, idet medarbejdere og ledere derved i højere
grad føler sig kompetente til at løfte opgaven.

Udfordringer ved implementeringen af Folkeskolereformen – de nye
arbejdstidsregler
Under fokusgruppeinterviewene med især medarbejderrepræsentanter har der tegnet sig et
billede af, at en af største udfordringer medarbejderne oplever ved realiseringen af
Folkeskolereformen er, at denne er blevet igangsat samtidig med de nye arbejdstidsregler (Lov
409). De oplever, at der kommer for mange tiltag oven i hinanden. To lærere udtrykker følgende:
”Det er synd at Folkeskolereformen er blevet båret igennem af en arbejdstidsregel, for man kan
ikke effektivisere sig ud af tingene, når vi skal starte noget nyt. Det kræver udvikling.”
Citat – Lærer
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”[…] det var nok bedre, at arbejdstidsreglerne var kommet et år senere, så reformen kunne få den
opmærksomhed og det fokus, som den fortjener. Lige nu er det en kamp for at nå det hele.”
Citat – Lærer
Flere af medarbejderne oplever, at arbejdstidsreglerne besværliggør implementeringen af
Folkeskolereformen. Områder som medarbejderne særligt føler sig udfordrede på er den lokalt
besluttede fulde tilstedeværelsestid samt mangel på forberedelsestid. En lærer nævner hertil at
den fulde tilstedeværelsestid forekommer problematisk, idet man ikke altid kan forberede sig på
kommando. Hertil påpeges, at dette især er et problem i henhold til forberedelsen af de kreative
fag, hvor lærerne ofte får idéerne andre steder end ved skrivebordet. Derfor foreslår den
pågældende lærer følgende:
”man burde lave en aftale om at have nogle timer til hjemmeforberedelse, det ville være et stort
fremskridt.”
Citat – Lærer

Under fokusgruppeinterviewene nævnes det desuden, at flere medarbejdere har svært ved at nå
at forberede sig til undervisningen og derfor føler, at de må gå på kompromis med kvaliteten og
grundigheden af deres forberedelse. Et kompromis, de oplever, går ud over elevernes læring.

”Dagligdagen og tiden til forberedelse og tilstedeværelsestiden er svær. Vi går hjem og har fri,
det er fedt, men man går også nogle gange hjem og er dybt frustreret, fordi man føler sig ikke
færdig med sin forberedelse, og det er der bare ikke noget at gøre ved længere.”
Citat – Lærer
Citatet ovenfor og fokusgruppeinterviewene generelt har givet et tydeligt billede af, at
medarbejderne på den ene side er frustrerede over, at skulle gå på kompromis med deres
forberedelse, men samtidig finder det rart at have fri om aftenen og i weekenderne. En
medarbejder tilføjer i den forbindelse, at de nye arbejdstidsregler passer hende fint og nævner, at
såfremt hun har ydet 100 % i den forberedelsestid, hun har haft til rådighed, så kan hun ”sagtens
sove om natten”. Denne udtalelse begrundes dog med, at vedkommende oftest oplever, at hun
godt kan nå at forberede sin undervisning i den forberedelsestid, der er til rådighed.
Således er der blandt de interviewede medarbejdere ikke enighed om, hvorvidt den fulde
tilstedeværelsestid er hensigtsmæssig.
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Under interviewene med skoleledelserne har flere af de interviewede ledelsesrepræsentanter
ligeledes nævnt, at der blandt medarbejderne er divergerende holdninger til den fulde
tilstedeværelsestid. Dog oplever ledelsesrepræsentanterne, at nogle medarbejdere så småt er ved
at vænne sig til den nye måde at arbejde på, og at der er givet udtryk for, at de ikke ønsker sig
tilbage til den tidligere arbejdstidsaftale, da de nyder at have fri om aftenen og i weekender.

”Nogle har været trætte af lov 409, men så ved evalueringen inden jul var de fleste faktisk
enige om, at det der med at være på skolen og have fri, når man kommer hjem, det er ok. Og så
er der nogle, der synes, det er svært at sidde på kommando og finde på nye idéer, når man har
haft en lang undervisningsdag. De fik også de gode idéer, når de gik og slog græs om søndagen
ikke også. Men overvejende accept omkring tilstedeværelsen. Og så har vi fået skabt, at hver
enkelt lærer har deres egen arbejdsplads, egen maskine og eget skrivebord. Vi er ikke ude i det
der med, at de skal finde frem og rydde op hele tiden. Det har gjort enormt meget.”
Citat – Skoleleder
På baggrund af disse ovenstående erfaringer og udtalelser, kan arbejdstidsreglerne siges at være
en forandring i medarbejdernes hidtidige arbejdsvaner, der i høj grad kræver tilvænning og de
rette arbejdsforhold som eksempelvis egen forberedelsesplads.
Flexordninger
Udover at opstille forberedelsespladser har flere skoler indført flexordninger for at afhjælpe
medarbejdernes frustrationer omkring arbejdstidsreglerne og den fulde tilstedeværelsestid. Dog
ændrer de eksisterende flexordninger ikke på tilstedeværelsespligten.

”Længden på tilstedeværelsestiden har fyldt meget blandt medarbejderne, men vores
flexordning har gjort, at skuldrene er faldet lidt ned på dem. De kan flexe med deres individuelle
planlagte tid og den tid, de har selv. De kan forlænge det, og de kan flytte det. Det må bare ikke
gå ud over planlagte møder.”
Citat - Skoleleder

Flere af de interviewede medarbejdere har udtrykt at netop muligheden for flexordninger har en
positiv indvirkning på deres ageren i den nye skole. En medarbejder fortæller følgende:

”Vi har 8 timer, som vi må komme og gå, som det passer os indenfor. […] det giver meget mere
glæde, og det giver en mere positiv tilgang til det hele. Det giver os en mulighed for, at vi kan
lægge vores forberedelse der, hvor vi arbejder bedst. Jeg kan mærke selv, at det er der, jeg får
mest ud af min forberedelse. Vi skal stadig være tilstede på skolen.”
Citat – Lærer
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Således kan muligheden for at gøre brug af flexordninger til en vis grad give medarbejderne større
medbestemmelse i forhold til tilrettelæggelsen af den individuelle forberedelse og hermed bevirke
en højere effektivitet i forberedelsen.
Teamforberedelse
I henhold til drøftelserne omkring arbejdstidsreglerne er tiden og rummet til det formaliserede
teamsamarbejde ligeledes nævnt som en udfordring. Medarbejderne oplever ofte, at de ikke har
tid til at mødes i deres team og forberede sig sammen, som Folkeskolereformen ellers har lagt op
til. Derfor er ønsket blandt medarbejderne klart:

”Tid til fælles forberedelse, det skal skemalægges.”
Citat – Lærer
Flere skoleledere nævner ligeledes, at de oplever en udfordring i forhold til at planlægge tid til
fælles forberedelse. Dog er det i nogle af interviewene med skoleledelserne blevet nævnt, at tiden
til teamforberedelse og -samarbejde vil blive et fokusområde i næste skoleår.

Konsekvenserne af arbejdstidsreglerne – videndeling og skole-hjem-samarbejde
Som det fremgår af ovenstående afsnit har arbejdstidsreglerne for flere medarbejdere betydet, at
de føler sig pressede på deres forberedelsestid. Som konsekvens af det oplevede tidspres samt
den fulde tilstedeværelsestid nævner flere af interviewdeltagerne dog, at de synes, de er blevet
bedre til at videndele med hinanden. En lærer fortæller:

”Vi er blevet bedre til at dele materialer med hinanden, det er jo også i nød, men når man er på
skolen samtidig, så har man mulighed for at dele det materiale, man har forberedt til forskellige
fag med hinanden. For det kan ikke lade sig gøre at tilrettelægge det hele selv. Så vi er blevet
bedre til at udveksle med hinanden, det synes jeg har været godt.”
Citat – Lærer
En anden konsekvens af arbejdstidsreglerne, der nævnes blandt medarbejderne og
skoleledelserne, omhandler skole-hjem-samarbejdet. Flere af de interviewede medarbejdere har
nævnt, at samarbejdet med forældrene er blevet væsentligt forringet, blandt andet fordi
forældrene ikke længere har mulighed for at kontakte lærerne efter almindelig arbejdstid. Dog
fortælles nogle af de interviewede medarbejdere og en stor del af repræsentanterne for
skoleledelserne, at de til stadighed modtager henvendelser fra forældre, men de tror, at lærernes
nye arbejdstider har givet forældrene anledning til at vurdere vigtigheden af henvendelserne:
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”Vi har ikke dårligere kontakt, men før havde vi mere unødvendigt kontakt. De henvendelser, vi
får nu, er reelle og konkrete henvendelser.”
Citat - Skolelede
Dog beretter flere medarbejdere og ledelsesrepræsentanter, at de nye arbejdstider kan have en
konsekvens for relationen til forældrene, da kontakten i højere grad end tidligere foregår via
Skoleintra. Hertil nævner en skoleleder følgende løsning:

”Vi har snakket om, at vi skal være bedre til at invitere forældrene ind. Når der har været et
billedkunstprojekt så lav en fernisering, hvor forældrene inviteres, når der arbejdes
projektorienteret så invitér forældrene til fremlæggelsen.”
Citat – Skoleleder
Selvom ikke alle forældre kan deltage, kan dette være en måde, hvorpå kontakten til forældrene
styrkes. Hertil nævner flere forældrerepræsentanter, at de mener sådanne arrangementer vil have
god opbakning blandt mange forældre.
Afslutningsvis er det nævneværdigt, at flere af interviewede forældrerepræsentanter har et
indtryk af, at de fleste forældre har accepteret lærernes arbejdstider og gerne indretter sig
herefter, hvad enten det omhandler henvendelser omkring eleverne, de konkrete skole-hjemsamtaler eller arrangementer, der nu ligger om eftermiddagen fremfor om aftenen.
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DEL 3: Afslutning
I denne del af evalueringsrapporten præsenteres først en sammenfatning af evalueringsrapporten
og konklusionerne fra den indsamlede empiri. Dernæst præsenteres fremadrettede
opmærksomhedspunkter, som ligger i forlængelse af empirien.

Sammenfatning
I denne evalueringsrapport præsenteres medarbejdernes, skoleledelsernes, forældrenes og
elevernes forskellige oplevelser af Folkeskolereformen og af skolen efter, at Folkeskolereformen er
trådt i kraft.
Evalueringsrapporten peger på, at Folkeskolens interessenter oplever, at realiseringen af
Folkeskolereformen er godt i gang i Thisted Kommune. Af fokusgruppeinterviewene fremgår det,
at det hidtil er begrænset, hvor meget nyt Folkeskolereformen har bragt med sig, og at
forandringerne ikke skal findes i Folkeskolereformens mål, men snarere i måden hvorpå målene
nås. Dette indikerer, at der i højere grad end tidligere er fokus på den løbende evaluering og
synliggørelse af læringen som en del af den nye professionelle praksis. Både medarbejdere og
ledere oplever i højere grad end tidligere, at de bliver holdt ansvarlige i forhold til elevernes
læringsudbytte. Således opleves Folkeskolereformen ikke blot som en justering af den
eksisterende praksis, men snarere som en kulturforandring der kræver tid, rum og ressourcer til at
afprøve forskellige lokale løsningsmodeller.
Der er blandt de interviewede givet udtryk for, at skoleledelserne har en væsentlig opgave i
forhold til at lede og understøtte en succesfuld implementering af Folkeskolereformen, der tager
hensyn til medarbejdernes og elevernes trivsel. Der lægges blandt andet vægt på vigtigheden af
den løbende kommunikation med medarbejdere, elever og forældre omkring Folkeskolereformens
formål, implementering og betydning for skolen og dens interessenter.
”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan”
Evalueringsrapporten peger på, at individuelle målsætninger for elevernes læring har en positiv
indflydelse på læringsudbyttet. Især synliggørelsen af læringsmålene gennem læringssamtaler
med eleverne har en positiv indvirkning på motivationen for læring. De synlige læringsmål bevirker
desuden, at eleverne i højere grad kan se meningen og formålet med undervisningen og får indsigt
i egen læringsprogression. Medarbejdere og ledere udtrykker dog, at en væsentlig forudsætning
for, at den læringsmålstyrede undervisning skal lykkes er, at der fremadrettet sættes fokus på
kompetenceudvikling, hvilket, flere skoleledere understreger, skal tage form af praksisnær og
teambaseret kompetenceudvikling.
Flere nævner, at den længere skoledag bevirker, at eleverne bliver trætte, ukoncentrerede og
demotiverede. Især for elever med særlige behov, kan den længere skoledag opleves som en
udfordring. Eleverne udtrykker forskellige opfattelser af den længere skoledag. Nogle af de
adspurgte elever oplever den længere skoledag som trættende og ensformig, og de fortæller, at
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de ikke lærer mere end tidligere. Andre oplever en spændende og alsidig skoledag, med ture ud af
huset, bevægelsesaktiviteter etc.
Flere skoler har gjort positive erfaringer med indførelsen af længere middagspauser og længere
lektioner. Den længere pause midt på dagen opleves som udbytterig, idet eleverne efterfølgende
opleves som mere rolige og læringsparate. De længere lektioner opleves ligeledes at have en
positiv indvirkning, da det har givet mere ro på undervisningen og mere tid til at differentiere
undervisningen med fokus på elevernes individuelle faglige niveau. Af elevernes udtalelser
fremgår det også, at de længere lektioner opleves positive, da eleverne når at færdiggøre en
større del af deres skolearbejde. Slutteligt nævnes blandt nogle af de interviewede medarbejdere,
at de længere lektioner har gjort det lettere og mere naturligt at integrere bevægelsesaktiviteter i
undervisningen.
Evalueringsrapporten peger ligeledes på, at bevægelse, både som selvstændige aktiviteter og som
aktiviteter, der understøtter faglige læringsmål, er givtigt. Bevægelsesaktiviteterne opleves at have
en positiv indvirkning på elevernes koncentrationsevne og læringsparathed, og kan dermed
bidrage til at højne elevernes læringsudbytte. Under interviewene med medarbejderne nævnes
det dog, at skolernes fysiske rammer kan være begrænsende for indendørs bevægelsesaktiviteter.
Endvidere er der både en generel usikkerhed om, hvorvidt der praktiseres tilstrækkeligt
bevægelse, og hvordan bevægelsen defineres.
Om den understøttende undervisning fremgår det, at den praktiseres meget forskelligt.
Indholdsmæssigt peger interviewene med ledere og medarbejdere på, at den understøttende
undervisning blandt andet bruges som alternativ undervisning, som især i indskolingen og på
mellemtrinnet varetages af både pædagoger og lærere. Flere af eleverne lægger i deres udtalelser
vægt på, at understøttende undervisning er ”god”, fordi dagen bliver mere spændende og
afvekslende. Det understreges i et af interviewene at den understøttende undervisning lykkes, når
lærerne og pædagogerne har kendskab til klassen, og der er tilstrækkelige ressourcer i form af
medarbejdere. Generelt ser der ud til blandt elever, medarbejdere og forældre at være usikkerhed
om hvilken del af undervisningen, der faktisk er understøttende. En af årsagerne kan være, at det
ikke altid fremgår eksplicit af elevernes skema eller fordi den understøttende undervisning er
indlagt i forlængelse af lektionerne.
Den faglige fordybelse har mange navne og praktiseres meget forskelligt. Skolerne adskiller sig
blandt andet i forhold til, hvorvidt den faglige fordybelse er planlagt i gentagne korte sekvenser
eller i få længere sekvenser. Der tegnes ikke et entydigt billede af, hvordan de pågældende
interessenter oplever den faglige fordybelse. For nogle opleves den som trættende med lang
ventetid på lektiehjælpen, af andre som værende givende, da man oplever at få kvalificeret
lektiehjælp. Flere forældre og elever giver udtryk for, at det er rart, at eleverne har fået lavet
deres lektier på skolen, men at der er blevet mindre tid til fritidsaktiviteter. Blandt medarbejderne
gives der endvidere udtryk for, at tre af de væsentligste grunde til at den faglige fordybelse
opleves som givende i forhold til elevernes læringsudbytte er, at hjælpen er kvalificeret, har
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sammenhæng med det øvrige skolearbejde, og at eleverne medinddrages i tilrettelæggelsen af
indholdet. Endelig gives der udtryk for, at nogle elever opleves som trætte og ukoncentrerede, når
den faglige fordybelse er placeret sidst på dagen. Derudover giver det uro blandt eleverne, når der
dels er for få undervisere og dels er mangel på kompetente undervisere. Hertil nævner nogle af
eleverne, at de ofte savner muligheden for at fordybe sig i et emne, de finder interessant. En
udfordring i forhold til den faglige fordybelse, som er drøftet i alle interviewene, har omhandlet
forældrenes oplevelse af, at det er blevet sværere at følge med i deres børns skolegang og faglige
udvikling.

”Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige
resultater”
Det er blandt de interviewede en generel opfattelse, at den længere skoledag bevirker, at man har
eleverne i længere tid, og derfor i højere grad end tidligere kan præge de socialt udsatte elever i
en positiv retning. I alle fokusgruppeinterviewene er faglig fordybelse nævnt som et element ved
Folkeskolereformen, der kan være med til at mindske betydningen af social baggrund især i
forhold til lektielæsning. Medarbejderne oplever, at flere af de ressourcesvage elever møder i
skolen og er forberedte, ligesom de i højere grad trives med at deltage i timerne, når de har lavet
deres lektier i faglig fordybelse.

”Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis”
Af evalueringsrapporten fremgår det, at der er sket ændringer i lærernes professionaliserede
praksis og således i forhold til lærernes måde at anvende elevernes lærings- og
udviklingsresultater på. Det ses blandt andet gennem arbejdet med at fastsætte synlige
læringsmål, hvor eleverne får mulighed for at følge deres egen læringsprogression.
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger har ligeledes ændret sig. Dette opleves i højere grad
som et regulært teamsamarbejde, hvor de sparrer med hinanden om elevernes læring.
Teamsamarbejdet medvirker således til at skabe nye læringsveje, samt en mere varieret skoledag
for eleverne. Dette opleves at have en positiv indvirkning på elevernes trivsel og læring.
En udfordring i samarbejdet mellem lærere og pædagoger har været manglende
forventningsafstemning i forhold til den fælles undervisningsopgave. Desuden fremgår det af
interviewene, at der skal skabes tid og rum til at få afklaret pædagogens rolle i skolen samt at få
defineret et formaliseret teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger.
Derudover fortæller medarbejdere og skoleledelser, at pædagogens rolle i undervisningen i høj
grad er understøttende, og at pædagogerne ofte varetager den understøttende undervisning
alene med eleverne i indskolingen og til en vis grad også på mellemtrinnet.
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Specialafdelingerne
Rapporten viser at medarbejderne i Kommunens specialafdelinger oplever store udfordringer i
forhold til den længere skoledag. Det er deres oplevelse at omstillingen til den længere skoledag
har været en vanskelig opgave, da eleverne er meget trætte sidst på dagen. Opgaven i forhold at
skabe et meningsfyldt skoletilbud for denne elevgruppe savner opmærksomhed og ministerielt
fokus. Der er særlige udfordringer i forhold til at arbejde kvalificeret med Folkeskolereformen på
specialområdet, og der gives udtryk for, at der savnes særskilte ministerielle retningslinjer på
området.

Inklusionsopgaven
I forhold til inklusionsopgaven opleves det stadig som en stor udfordring at planlægge en længere
skoledag, så elever med særlige behov kan overkomme den. Endvidere udtrykkes der et ønske om,
at inklusionsopgaven skal tilføres flere ressourcer både i forhold til efteruddannelse samt i forhold
til anvendelsen af tolærerordninger.

De nye arbejdstidsregler
Rapporten viser, at en af de største udfordringer medarbejderne oplever ved realiseringen af
Folkeskolereformen er den samtidige vedtagelse af de nye arbejdstidsregler (Lov 409).
Områder som medarbejderne særligt føler sig udfordrede på er den lokalt besluttede fulde
tilstedeværelsestid, mangel på forberedelsestid og manglende muligheder for teamsamarbejde.
Dog finder nogle af medarbejderne det rart at have fri om aftenen og i weekenderne. Endvidere
udtrykker lærerne, at samarbejdet med forældrene er blevet væsentligt forringet, blandt andet
fordi forældrene ikke længere har mulighed for at kontakte lærerne efter almindelig arbejdstid.
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Fremadrettede opmærksomhedspunkter
På baggrund af den viden, der er kommet frem i nærværende evalueringsrapport og i
interviewprocessen, er der kondenseret 11 fremadrettede opmærksomhedspunkter, som
politikere, skoleforvaltning og skoler i Thisted Kommune med fordel kan have fokus på i
Folkeskolereformens andet år. Opmærksomhedspunkterne er ikke oplistet i prioriteret
rækkefølge.
•

Inddragelse af elever
Der gives udtryk for, at elevernes motivation stiger, når de inddrages i tilrettelæggelsen af
indholdet af deres undervisning for eksempel i forhold til faglig fordybelse og idéer til
bevægelsesaktiviteter. Derudover kan eleverne gennem læringssamtaler medvirke ved
fastsættelsen af deres læringsmål og får hermed indflydelse på eget læringsforløb.

•

Variation i skoledagen
Både elever og lærere giver udtryk for, at en varieret skoledag fremmer elevernes
motivation for læring. Bevægelse, længere pauser og understøttende faglige aktiviteter
virker motiverende på eleverne.

•

Klar definition af og forventningsafstemning vedrørende:
o Bevægelsesaktiviteter11
o understøttende undervisning
o faglig fordybelse

•

Faglig Fordybelse
En af forudsætningerne, for at den faglige fordybelse skal lykkes, er, at eleverne kan
modtage hurtig og kvalificeret hjælp. Der efterspørges flere læreruddannede voksne til
varetagelsen af den faglige fordybelse.

•

Kommunikationen med forældrene
Forældrene udtrykker, at de har svært ved at følge med i deres barns faglige udvikling,
hvorfor der kan sættes fokus på øget kommunikation. Der ønskes fortsat fokus på løbende
Kommunikation med forældrene omkring den nye skole.

•

Fokus på videndeling i teamsamarbejdet
Der efterspørges muligheder for at drøfte og reflektere over erfaringer fra egen praksis.

•

Skemalagt tid til teamsamarbejde
Lærere og pædagoger udtrykker et stort behov for mere tid til fælles forberedelse.

Flere af interviewene indikerer, at bevægelsen i undervisningen skal være koblet til fagene. Hertil gøres
opmærksom på, at der også kan laves selvstændige, ikke-faglige bevægelsesaktiviteter. Forskning viser, at ”bevægelse
for bevægelsens skyld” også er givende i forhold til elevernes koncentrationsevne og læring.
11
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•

Forventningsafstemning og afklaring omkring samarbejde og rollefordeling mellem
lærere og pædagoger
Der ønskes en drøftelse og tydeliggørelse af, hvilke forventninger der er til den fælles
undervisningsopgave.

•

Fokus på kompetenceudvikling
Der kan sættes fokus på kompetenceudvikling i forhold til den læringsmålstyrede
undervisning og brug af data som grundlag for elevernes læringsprogression.
Der efterspørges kompetenceudvikling i forhold til digitaliseringen af Folkeskolen.
I forhold til viden om inkluderende processer vedrørende elever med særlige behov, er der
stadig brug for kompetenceudvikling.

•

Fortsat fokus på inklusion
Der udtrykkes et ønske om, at inklusionsopgaven skal tilføres flere ressourcer både i
forhold til kompetenceudvikling samt i forhold til anvendelsen af tolærerordninger. Det
fremgår, at der fortsat er brug for etablering af et fælles sprog og en fælles forståelse
vedrørende inklusionsopgaven.

•

Særskilte retningslinjer for Folkeskolereformens elementer til specialafdelingerne
Specialtilbuddene føler sig overset i Folkeskolereformen og savner ministeriel vejledning i,
hvordan de kan arbejde kvalificeret med Folkeskolereformens målsætninger.
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Bilag 1 – Oversigt over fokusgruppeinterviews
Fokusgruppeinterviews med lærere og pædagoger
Fokusgruppeinterview 1
Fokusgruppeinterview 2
• Snedsted Skole
• Hurup Skole
• Østre Skole
• Tingstrup Skole
Fokusgruppeinterview 3
• Bedsted Skole
• Nors Skole
• Tilsted Skole
• Koldby Skole
Fokusgruppeinterview 5
• Flyvefisken, Hanstholm
• Golfstrømmen, Bedsted
• Bedstedklassen
• Flex, Hurup
• Flex, Østre
• Østermølle, Rolighed
• Trombakken, Snedsted

• Sjørring Skole
• Hannæsskolen
• Rolighedsskolen
• Hanstholm Skole
Fokusgruppeinterview 4
• Hillerslev Skole
• Sennels Skole
• Vestervig Skole
• Østerild Skole
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Fokusgruppeinterviews med skoleledelse
Fokusgruppeinterview 1
Fokusgruppeinterview 2
•
•
•
•

Sjørring Skole
Hanstholm Skole
Hannæsskolen
Rolighedsskolen

Fokusgruppeinterview 3
• Tingstrup Skole
• Østre Skole
• Snedsted Skole
• Hurup Skole

•
•
•
•

Tilsted Skole
Sennels Skole
Hillerslev Skole
Østerild Skole

Fokusgruppeinterview 4
• Bedsted skole
• Koldby Skole
• Vestervig Skole
• Nors Skole

Fokusgruppeinterviews med forældrerepræsentanter12
Fokusgruppeinterview 1
Fokusgruppeinterview 2
•
•
•
•

Hurup Skole
Tingstrup Skole
Snedsted Skole
Sjørring Skole

•
•
•
•
•
•

Hanstholm Skole
Rolighedsskolen
Hannæsskolen
Tilsted Skole
Nors Skole
Vestervig Skole

Fokusgruppeinterview 3
• Østerild Skole
• Koldby Skole
• Sennels Skole
• Hillerslev Skole

12

Østre Skole og Bedsted Skole deltog ikke med forældrerepræsentanter.
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Bilag 2 – Forslag og konkrete idéer til bevægelsesaktiviteter
I dette bilag præsenteres:
1. Elevernes, medarbejdernes og skoleledelsernes forslag i henhold til bevægelse i
undervisningen.
2. Elevernes konkrete idéer til bevægelse i undervisningen.
Elevernes, medarbejdernes og skoleledelsernes forslag i henhold til bevægelse undervisningen.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Eleverne foreslår, at der laves en logbog, som dokumenterer bevægelsesaktiviteterne. Det
foreslås, at man i klassen har en aktivitetsduks, der er ansvarlig for at notere aktiviteten.
Eleverne vil gerne have indflydelse på bevægelsesaktiviteterne og planlægge noget af
bevægelsen.
Eleverne foreslår, at elevrådet kan udarbejde et idékatalog til medarbejderne med forslag
til både indendørs og udendørs bevægelsesaktiviteter.
Eleverne og medarbejderne foreslår, at man kan skemalægge noget af bevægelsen.
Eleverne og medarbejderne foreslår, at man kan indkøbe et aktivitetssæt, som lærerne kan
bruge som redskaber til bevægelse i undervisningen.
Medarbejderne foreslår, at bevægelsen skal integreres i det fysiske rum. Det kan
eksempelvis være et Danmarkskort, der er arbejdet ned i asfalten eller optegnet
permanent.
Eleverne foreslår at lærerne benytter woop-app’en, for at få inspiration til
bevægelsesaktiviteter.
Medarbejderne foreslår, at der laves en kommunal videndelingsmappe, hvor lærere og
pædagoger kan dele idéer og materialer til bevægelse i undervisningen.
Skoleledelserne foreslår, at der laves en samlet liste over inspirationsportaler.
Eleverne foreslår, at man kan lave bevægelsesbånd med forskellige fag pr. dag.
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Elevernes konkrete idéer til bevægelse i undervisningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevægelse med QR-koder
Stræk ben pause – 7 minutters workouts
Brain-breaks
Hente begreber, som skal forklares i gruppen, og derefter godkendes af læreren.
Matematik-fodbold
Gange-stratego
Udendørs koordinatsystem, hvor eleverne selv hopper rundt i koordinatsystemet for at
lære koordinaterne.
Twister på et verdenskort
Engelsk – sang og bevægelse
Se bevægelsesvideo og lav den bevægelse, der vises
Koordinatjagt med indbyggede opgaver
Hop på taltavle
Løb med matematik poster
Hentediktat i dansk
Faglige stafetløb: skift med makker; skiftes til at svare på spørgsmål.
Rundbold, hvor der svares på spørgsmål, før der skydes, og når man dør
Quiz og byt
Walk’n Talk
Historie tagfat
Gå/løbebånd
Hoppe staveord
Tabelbold
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