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Hvis en styrket udskoling er svaret – hvad
er så spørgsmålet?
Aktuelle udfordringer for udskolingen:
- dalende motivation/øget skoletræthed over et skoleforløb
- at skabe øget læringsudbytte for alle elever
- at for mange unge ikke får en ungdomsuddannelse
- at skolen ikke skaber øget chancelighed/bryder den negative
sociale arv
- at folkeskolen oplever strukturelle udfordringer pga.
konkurrence/marked, dalende elevtal og behov for udnyttelse af
ressourcer

Så hvordan kan en styrket udskoling…
• Understøtte og
udvikle (alle)
elevers
motivation

• Organiseres og
struktureres i
undervisningen
og på
skoleniveau

• Skabe de bedste
betingelser for
læring og
læringsudbytte
for alle elever
Motivation

Læring og
læringsudbytte

Organisering og
struktur

Forskellighed
og
Chancelighed

• Skabe større
chancelighed
for alle elever

Hvad siger skolerne?
Organiseringer i linjer og hold
Interesser

Forudsætninger

Nye relationer

• Hvordan kan
elevernes forskellige
interesser
imødekommes?

• Hvordan kan
elevernes forskellige
forudsætninger
imødekommes?

• Hvordan kan
eleverne få mulighed
for nye positioner
og relationer?

• Hvordan kan
eleverne få mere
medbestemmelse i
skolen?

•Valgfag
•Linjer/Profiler: Ofte 1 linjedag pr.
uge – men også stamklasser på linjer
•Fleksible hold:

•Fleksible hold
•Niveau deling

•Ny klassedannelse i udskolingen
•Årgangsfællesskab med
skiftende hold

•Valg efter interesser, f.eks. Ifht.
valgfag og linjer
•Projektarbejde/selvstændigt
arbejde

•Fordel:
•En ny start -socialt og fagligt.
•Flere sociale relationer
•Øget motivation

•Fordel:
•At eleverne oplever
medindflydelse og aktivitet i
undervisningen

•Ulemper:
•Forældresamarbejde
•Svært for nogen at danne nye
relationer i større fællesskaber

•Ulempe:
•stilladsering og støtte til valg og
deltagelse for alle

•Fordel:
•Organisering efter interesser
•Ulempe.
•Valgprocesser med social/faglige
slagside
•Skæv fordeling af køn/ fagligt
stærke-svage elever

•Fordel:
•Øget differentering
•Øget motivation: passende
faglige udfordringer og udbytte,
• Vatiation i undervisning,
relationer
•Ulempe:
•Relationer og kendskab mellem
lærere og elever
•FStærke og svage elever lærer
ikke af og med hinanden

Medbestemmelse

Hvad siger forskningen?
CefU: Motivationsorienteringer i udskolingen
Motivation er IKKE:
- enten ydre eller indre – men kan have forskellige former
- noget eleverne HAR eller ikke Har - men motivation er dynamisk og skabes løbende
Hvorfor er det vigtigt:
- De-motivation eller ‘skoletræthed’ stiger henover et skoleforløb – og har betydning for elevernes
trivsel, deltagelse og læring
- Unge ER ikke motiverede eller umotiverede MEN motivation OG DE-motivation – skabes og ændres
i interaktioner og resultater af det, der sker i skolen
- Motivation kan skabes og styrkes i skolen gennem relationer, undervisningsformer, faglighed, nye
muligheder osv. osv.

CEFU: Motivationsorienteringer

Hvad siger eleverne… fra 5.- 9. klasse
Et godt læringsmiljø handler om:
- Klassen som vigtigt socialt fællesskab
- Gode relationer til lærerne: stemning; tilgang, respekt og kendskab
- Et roligt miljø med mulighed for koncentration og klar rammesætning
God undervisning handler om:
- at få passende faglige udfordringer – så giver det mening og motivation
- at læreren er tydelig i rammesætning og instruktion – så man ved hvad man skal, får hjælp og feedback undervejs
- at der er variation i undervisningen - så der er forskellige arbejdsformer, kobling til virkeligheden og relevante afbræk
- at få lov til at være aktiv og have medindflydelse - så det opleves brugbart, vedkommende og relevant
En god skoledag er en dag med
- Mulighed for fordybelse uden for mange faglige skift
- En struktur som giver flow

Danmarks Evalueringsinstitut:
Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen
2018

Hvad siger et konkret eksempel…
En linjeorganiseret udskoling hvor:
- Linjeopdelingen cementerer sociale og faglige forskelle blandt eleverne
- Valget er ikke op til eleverne - men til deres sociale baggrund
- Elever med dårlige skoleerfaringer og manglende mestringsoplevelser vælger de ‘ikkeskoleagtige linjer’
- Den sværeste elevgruppe får mindst stilladsering i deres læreprocesser
- Elevernes motivationsorienteringer og demotiveringer forstærkes

Rikke Brown: Klasset Lyst. PhD-afhadnling.
DPU/Aarhus Universitet 2017

Så hvad kan vi sige…
om elementer i en styrket udskoling
Det væsentligste er og bliver:
◦ Lærerne og deres mulighed for at udvikle undervisning i fællesskab
◦ Relationsdannelse – mellem lærere og elever og eleverne i mellem
◦ God undervisning og didaktik der skaber…
◦ Varierede deltagelsesmuligheder for eleverne med vægt på
◦ Klare, høje og differentierede forventninger til alle elever
◦ Stilladsering og feedback
◦ Vedkommende og relevant fagligt indhold med kobling til omverdenen
◦ Arbejdsformer, som bygger på elevernes aktivitet, medskabelse og
medindflydelse
◦ At styrke og skabe forskellige motivationsorienteringer hos alle elever

Og hvad skal vi være særligt
opmærksomme på…
- at øget valgfrihed IKKE cementerer eksisterende sociale og faglige forskelle
- at valg efter interesse ikke stiller skoletrætte og skolefremmede elever dårligere end
motiverede og skolevante elever
- at mulighed for forskellighed ikke sker på bekostning af alle elevers mulighed for at lære
relevant fagligt stof
- at finde balancen mellem at give rum for forskellighed og forpligtelsen på fælles læreprocesser
og en fælles faglighed
- at der ikke opstår uheldige opdelinger og skævheder i elevgrupper
- at lærere på profiler/linjer får mulighed for at samarbejde omkring didaktik og undervisning,
ISÆR på profiler, som ligger langt fra eksisterende fag i skolen

Og hvad skal vi være særligt opmærksomme
på… i forhold til en skolestruktur:
Hvilket ‘ungemiljø’ vil vi gerne skabe i overbygningen?
Hvordan vægter vi lokal nærhed ifht. miljøer med større bredde og volumen?
Hvordan skaber vi stærke faglige miljøer for lærerne og for eleverne? På små matrikler, på flere
matrikler, på en samlet matrikel?

En overbygning under
opbygning
SKOLEN PÅ GRUNDTVIGSVEJ SOM CASE

Hvad står vi på?
”SKOLEN ER DET STED, HVOR VI BESLUTTER
OS FOR AT VI ELSKER VERDEN NOK TIL AT
TAGE ANSVAR FOR AT DELTAGE, HANDLE OG
FORANDRE DEN.”

Hvad står vi på?
Skolens Vision: Samtidens skole med rødder og vinger
Pædagogisk credo: Vi vil … Derfor gør vi…
Kernekompetencer: Faglige, sociale og forandringskompetencer
Fokusområder:
• Innovation, kreativitet og problemløsning
• Demokrati, medborgerskab og sociale aktioner
• Samarbejde og peerlearning

Projektbaseret Læring – en vej til en
styrket (ud)skoling?
5 nøgler til Projektbaseretlæring:
§Forbindelser til den virkelige verden
§Grundlæggende for (faglig) læring
§Kollaboration
§Elevdrevet
§Mangesidig vurdering og feedback

PBL på Skolen på Grundtvigsvej
Verden skal forme læring og læring skal forme verden
Forpligtende læringsfællesskaber
Medbestemmelse og pligt til at handle
Læring og Motivation gennem hånd, hjerte og hjerne
Sæt dig selv i samspil – Feedback, forbedring og fejlmodighed

Organisering: Projekter; Årgange;
Fleksible hold og Aldersblanding
Interesser

Forudsætninger

Nye relationer

• På SPG:
• Projektforløb
• Undersøgende og
Problembaseret
læring
• Varierede
undervisningsformer
og forskellige
produkt- og
arbejdsformer

• På SPG:
• Fleksible hold – efter
skiftende kriterier

• På SPG:
Årgangsorganisering
fra 6. åbner op for
fællesskab på tværs
af årgangen og på
tværs af årgangene.

• Systematisk
evaluering af de
unges læring, faglige
og sociale trivsel

• At hjemgruppen
bliver en tryg base i
nye forpligtende
fællesskaber

Medbestemmelse
• Give plads til øget
Indflydelse på
problemstillinger,
fagligt indhold og
arbejdsformer i
undervisningen og i
produkter
• Inddragelse og øget
bevidsthed om egen
læring

Hvad har vi fokus på i PBL:
Rigourous-engaging-autentic-learning
üMagiske spørgsmål
üVæsentligt indhold
üUdkast, feedback og (model)kritik
üElev-producereret produkt
üAutentisk publikum og udstilling

Opsummering

Væsentlige spørgsmål til en styrket
udskoling
Hvad vil vi gerne have mere af i en styrket udskoling?
Hvad vil vi forsøge at undgå i en styrket udskoling?
Hvad kan vi ‘skrue’ på i en styrket udskoling?
◦
◦
◦
◦
◦

Hvad er visionen? - Hvad skal eleverne lære, udvikle, danne?
Hvordan skal eleverne organiseres? – klasser, årgange, linjer, fleksible hold
Hvordan skal undervisningen organiseres? - Linjer, profiler, projekter, fag
Hvordan skal eleverne arbejde? - Klasseundervisning, gruppearbejde, projekter, produkter
Hvordan skal lærerne og pædagogerne arbejde – og hvad skal de samarbejde om? – klasseteam,
årgangsteam, linjeteam, overbygningsteam
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