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Børnene svarer for tiende og sidste gang 
I 2010 fik jeg via Dagbladet Politiken kontakt med 54 børn, der hvert år har svaret på aktuelle 
skolespørgsmål. Disse børneinformanter har fra børnehaveklasen og frem til 9. klasse gennem 
personlige og engagerede svar belyst væsentlige sider af undervisningen og det sociale liv i 
skolen. Besvarelser som har ligget til grund for en årlig minirapport. Den forelæggende rapport 
om skoleåret 2019-2020 er rapporterer livet i 9. klasse og er således den sidste rapport, som 
samtidigt afslutter dette ministudie om børns syn på skolen. 
 
I juni 2010 fortalte 54 kommende skolebegyndere om deres forventninger til skolen. De svarede 
på spørgsmål om, hvad de regnede med at skulle lave og lære, og om hvad de glædede sig til. 
Undersøgelsen viste, at de havde store forventninger. De forventede at lære at læse, skrive og 
regne – og ikke mindst at få nye kammerater. Til spørgsmålet ’Hvad tror du, du skal lære’, 
svarede Johanne Qvortrup fx ”Jeg skal lære at regne og læse.. og man får det godt”. Og William 
Schiermer Nielsen glædede sig mest til ”at lære at læse og være sammen med mine nye venner”. 
Kombineret med forventninger om at erobre nye intellektuelle færdigheder og få nye venner 
indgik også forestillingen om at skolen nok stillede krav om en vis orden og disciplin. En 
gennemgående forestilling var udfordringen om at skulle sidde stille og række hånden op. Som 
Alvin Ahlgreen svarede til spørgsmålet ’Hvad tror du, du skal lave’: ”Øh.. aner det ikke … øh vi 
skal bare sidde skrupstille”. 

I juni 2011 blev de samme børn spurgt om, hvordan det så var at gå i børnehaveklasse. Fik 
de i børnehaveklassen nye gode kammerater? Fik de lært at læse og skrive, at række hånden op 
og fik de indfriet det, de allermest glædede sig til? Det gennemgående svar hos de 30 børn der 
svarede var, at det bedste er at lære noget og have venner at lege med. Langt de fleste børn 
svarer, at de er gode til at skrive bogstaver og læse ord, at regne samt til at hjælpe de andre børn. 
Og de udtrykte generelt lærelyst og glædede sig til at skulle i første klasse. 

I juni 2012 var børnene færdige med 1. klasse og der blev de spurgt, om deres skoletrivsel 
og lærelyst var fastholdt gennem skoleåret. Spørgsmålene om at gå i 1. klasse handlede om deres 
syn på skolens fag, om de har kammerater og venner, om livet på SFO/fritidshjem, om lektier og 
lektiehjælp, om TV forbrug, spil og til sidst om der er noget de er bange for. 12 piger og 12 
drenge svarede på 7 spørgsmål med en række underspørgsmål 

I juni 2013 fortalte 20 børn om deres hverdagsliv, om deres fritidsaktiviteter og om livet i 
SFO samt om, hvilken viden de havde tilegnet sig i 2. klasse. De beskrev også hvad der havde 
været mest spændende ved at gå i skole i 2.klasse. Og uden tvivl blev projekter og udflugter 
fremhævet som noget særligt interessant. Interviewet faldt sammen med skolelockouten, hvilket 
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børnene berettede detaljeret om. Ikke mindst om hvordan det var at vende tilbage til skolen efter 
ophævelsen af lockouten. 

I juni 2014 blev børnene bedt om at tænke tilbage på de fire år, de havde gået i skole med 
henblik på at beskrive, hvad de synes var mest interessant. Der blev således anslået en 
retrospektiv vinkel, som de fleste børn tog alvorligt. 20 børn svarede og de fortalte om forskellen 
på at gå i børnehave og skole, om fagene i skolen, om fagene, emner og projekter, om hvad de 
synes om lærerne og om at lære på alternative måder, endvidere om vennerne samt om det 
dejlige ved at gå i skole. Samlet set udtrykker de 20 børneinformanter et positivt skolesyn. De er 
glade for at gå i skole, og de oplever mange interessante ting i skolen. Men de bringer også 
kritiske kommentarer: ”Nogle ting har været bedre end andre. Og nogle ting dårligere. Jeg har 
været glad for at gå i skole, selvom det nogle gange kan være lidt kedeligt.” 

I juni 2015 blev de 20 børn, der agerede aktivt på maillisten bedt om at fortælle hvordan 
deres skoleliv har været påvirket af denne skolereform.  Børnene udtrykker forskelligt syn på at 
gå i lektiecafé. Det spænder fra en klar positiv vurdering: Den korte vurdering: Lektiecafé er ret 
godt!” og den lidt længere: ”Det er dejligt at der er lektiecafe, for så kan man slappe af, når man 
kommer hjem og så kan man få hjælp af en rigtig lærer” og til en negativ vurdering: ”Det var for 
kedeligt, jeg blev bare sat til at feje og rydde op i min skuffe”. Børnene udtrykte stor variation i 
forhold til spørgsmålet om pædagoger i skolen og hvilke aktiviteter de har tilbudt børnene. Der 
er flere børn som svarer, at ”der ikke har været tilknyttet en pædagog”. Andre børn fortæller om 
en meget sporadisk tilknytning fx besøg af ”en pædagog nogle gange som en ekstra hjælp”, eller 
at der har været en pædagog ”hver tredje torsdag i to timer”. Men mere almindeligt er det, at den 
tilknyttede pædagog kommer med hyppige mellemrum, ”pædagoger fra SFO laver UU-
bevægelse forløb (understøttende undervisning – bevægelse)”. Indholdet af aktiviteterne er også 
varieret. Det bevæger sig fra at yde hjælp til enkelte børn og til at gennemføre bedt anlagte 
kreative aktiviteter.  Også til spørgsmålet om pædagogerne og lærerne samarbejder og har 
udviklet fælles strategier, tegner der sig også store forskelle. Rapporten beskriver og børnenes 
syn på omfanget og kvalitet af fysiske aktiviteter og kreative aktiviteter. 

Der kan næppe drages en entydig konklusion på disse 20 børns erfaringer med 
skolereformen. Dels går de på forskellige skoler og har helt forskellige lærere, og dels oplever de 
deres skolegang helt forskelligt. Alligevel er der en gennemgående mismodig tone præget af 
skuffelse. Om end de alle kan berette om positive oplevelser i forhold til lærer-pædagog 
samarbejdet, lektiecafé, bevægelse og kreativitet, så er der hos de fleste en kritisk grundtone. 
Især i forhold til den lange dag.  

Selv om der således er variation blandt børnenes svar er der alligevel belæg for at sige, at 
hovedparten af børnene:  

- udtrykker et kritisk syn på indførelse af lektiecafeen 
- har begrænsede oplevelser af pædagogens virke og iværksættelse af alternative 

aktiviteter 
- kun i begrænset omfang har oplevet en forøgelse af bevægelsesaktiviteter 
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- kun i mindre grad har været involveret i alternative læringsforløb præget af kreative 
aktiviteter 

I juni 2016 var der fokus på spørgsmålet om, hvordan eleverne brugte telefoner, iPads og 
andre digitale medier i undervisningen og i skolens hverdagsliv i det hele taget. Og som 
sædvanlig fik børnene mulighed for at fortælle om deres syn på skolen og især om forekomsten 
af nye og spændende former for undervisning. Her gentog børnene deres synspunkter fra 2013, 
hvor de fandt skolen interessant, når de havde projekter, udflugter og andre undervisningsforløb, 
der brød med den traditionelle undervisningsform. I 2016 fortæller børnene om lejersole, ture til 
Kronborg og Roskilde Domkirke, spændende forsøg i Natur og Teknik samt fagdage med 
fordybelse og anderledes undervisning i understøttende undervisning. 

I juni 2017 hvor børnene lige havde afsluttet 6. klasse blev de deltagende børn inviteret til 
at tænke over temaet samarbejde mellem drenge og piger. Alle de adspurgte 6. klase børn 
fortæller, at de taler godt sammen, de samarbejder og har et godt sammenhold og fællesskab. 
Den tidligere opdeling mellem drenge og piger er på retur. Men uanset børnene er kommet over 
opdelingen, markerer mange, at der er forskel på drenge og piger og om, hvad man taler om. Det 
skriver pigerne detaljeret om mens drengene siger det samme, bare med færre ord.  

I juni 2018 blev de interviewet om deres syn på de nye valgfag, som mange fandt 
interessante, men flere var også kede af at miste nogle af de obligatoriske fag, blandt andet de 
kreative fag. De blev også spurgt til introduktionen af erhvervs- og uddannelsesvejledningen 
”Uddannelse og job”, hvilket mange fandt var lidt af en fuser. Til spørgsmålet om den lange 
skoledag, så det ud som om børnene havde vænnet sig til den, og rent faktisk var i stand til at 
forene skole og fritidsaktiviteterne. Og det blev af børnene understreget, at de er glade for at gå i 
skole, ikke mindst på grund af det gode kammeratskab. 

I juni 2019, hvor børnene/de unge mennesker svarede for niende gang, var spørgsmålene 
især centreret om bedømmelser og karakterer. De fleste elever synes, at det er positivt og nyttigt 
at få karakterer, da man dermed får indsigt i ens niveau, således at man kan bedømme sig selv. 
Men det var gennemgående, at eleverne ønskede mere feed-back i form af skriftlige og 
mundtlige kommentarer som supplement til karaktererne. Eleverne dvælede også ved 
spørgsmålet om oplevelsen af at føle sig presset, hvilket især pigerne meget nuanceret gav udtryk 
for. Også 8. klasses uddannelsesparathed blev omtalt positivt, idet nogle elever havde fået øjnene 
op for muligheden for erhvervsuddannelser. Men det sagde også, at det var lidt underligt, at 
skulle vælge så tidligt og lægge planer for deres liv. Det tog de lidt afstand fra. 
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9. klasseelevers syn på deres skoleår 2019-2020 
I 2010 var der 54 børn der svarede på de tilsendte spørgsmål. Antallet af respondenter er faldet 
gennem årene. Grundene er mange, bl.a. fraflytning og nye mailadresser. I 2020 var der bare 18 
mailadresser tilbage og ud af disse svarede 14 elever:  

Alvin Ahlgreen 
Emilie Johnsen  
Johanne Qvortrup  
Jonatan Holst Hessner  
Karl Soneff  
Linus Holm Halling  
Louise Hjulmand  
Magnus Tange Bødker 
Mikkel Jensen  
Rebekka Sø Svendsen   
Karla Skov Petersen 
Alma Hausgaard Jensen 
Valdemar Mellon 
Asta Krebs 

 
Analysen af disse elevers besvarelser bestod i en gennemlæsning af de enkelte svar og i takt med 
at de samme svartyper tegnede sig kunne der konstrueres visse mønstre.  Der ikke er tale om en 
kvantitativ undersøgelse præget af at optælle og foretage statistiske beregninger, men derimod en 
meget lille kvalitativ undersøgelse af 14 skoleelevers syn på en række temaer. Derfor er det ikke 
afgørende hvor mange børn, der udtaler sig om et givent emne og problemstilling. Vigtigt er de 
enkelte udsagn, som så at sige står alene og kan udsige noget om de enkelte børns oplevelser. 
 
Årets spørgsmål handlede om følgende temaer. Det stigende præstationspres, forholdet mellem 
stillestillende aktiviteter og aktiviteter med bevægelse, om prøver og tests. Samt naturligvis om 
lukningen af skolerne i forbindelse med Coronavirus, og om hvordan hjemmeundervisningen 
foregik og den generelle oplevelse af hjemmekarantænen, også set i lyset af lockouten i 2013. 
Også om genåbning af skolen og det at vende tilbage til skolen og kammerater samt om 
aflysning af 9. klasses afsluttende prøve og diverse afslutningsceremonier. Og endelig det 
tilbagevendende spørgsmål om, hvad der var godt og skidt i den forgangne skoleår samt 
refleksioner over 10 år i skolen. Til sidst de enkelte elevres blik på fremtiden. 
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Variation i undervisningen 

Det er blevet diskuteret, at børn i de ældste klasser i skolen oplever et stigende præstationspres. 
Derfor kommer der først nogle spørgsmål om din oplevelse af skolearbejdets karakter i 9. klasse: 
I hvilket omfang har skolearbejdet i 9. klasse har været præget af variation i undervisningen med 
kombination af bevægelse og praktisk-musisk arbejde og fagligt indhold? Altså også refleksion 
over forholdet mellem stillesiddende arbejde og praktisk handlingsorienteret arbejde. Har det 
været uændret i forhold til de forrige år, eller har du oplevet en nedgang? Hvis den ”boglige” 
undervisning er blevet styrket i omfang, hvilke begrundelser har lærerne i så fald givet?  
 
Siden skolereformen i 2014 har variation i undervisningen været et løbende krav og mulighed og 
eleverne har da også rapporteret om forskellige former for alternativ undervisning, hvor kroppen 
blev sat i spil. Om kropslige og praktisk-musiske aktiviteter og mere ”boglige” 
undervisningsformer har indgået i en balance med stillesiddende aktiviteter, svarer nogle af 
eleverne, at det har været uændret mens det store flertal siger, at der nærmest har været en 
tilbagegang af det praktiske og en styrkelse af intellektuelle siddestillende aktiviteter. 
Begrundelsen har implicit eller mere direkte udtalt været, at der nu skal satses på den afsluttende 
afgangseksamen.  

Som illustration af en uændret balance siger Emilie Johnsen: Jeg synes ikke der har været 
ændret noget. Lærerne prøvede i starten med mere bevægelse, men det blev hurtigt normalt igen. 
Johanne Rattenborg Qvortrup følger op på den opfattelse: Mængden af variation i 
undervisningen har været uændret. På vores skole har vi aldrig haft meget “fag og bevægelse”. 
Til gengæld har vi flere gange haft forskellige former for opgaver, bl.a. projektuge. Asta Krebs 
omtaler tilsvarende en uændret balance i undervisningen, men dog således at den hidtidige 
vægtning af det musiske er opretholdt. Jeg føler, at vi lærer på forskellige måder. Jeg synes, der 
har været variation i undervisningen med både en kombination af stillesiddende arbejde i 
klasseværelset også til selv at lære at tænke kreativt og ud af boksen. Jeg synes ikke det rigtigt 
har været anderledes i forhold til de forrige år.  

Andre elever har oplevet et skift i undervisningsformerne til fordel for mere stillesiddende 
aktiviteter. Således vurderer Valdemar Mellon, at vores sidste år i folkeskolen har været præget 
af knap så meget bevægelighed som de forgangne år (…). I vores klasse har vi haft en hel del 
stillesiddende arbejde (…). Den boglige undervisning er blevet styrket da vores lærere ville gøre 
os klar til vores eksamener. Karl Soneff siger kort og godt, at 9. klasse har været meget bogligt 
fagligt - vi har haft færre valgfagstimer, og alt har handlet om at gøre sig klar til eksamen. Et 
synspunkt Louise Hjulmand følger op med kommentaren: Lærerene har her i 9. klasse skruet op 
for den boglige undervisning, og ned for det praktiske handlingsorienterede arbejde. Deres 
begrundelse for at fokusere mere på den boglige undervisning, har været at vi skulle blive i 
”topform” til prøverne. Tilsvarende har Magnus Tange Bødker oplevet et styrkelse af den 
boglige undervisning: Det har ikke ændret sig meget med hensyn til den aktive og varierende 
undervisning. Vi har haft lidt, men ikke nok, efter min mening. Det boglige indhold er steget, 
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men det tænker jeg kommer i forbindelse med, at vi er 9. klasse og skal gå ud af skolen i år. På 
den baggrund har der været mere fokus på de afsluttende eksamener. 

Men nogle elever har oplevet en mere varieret undervisning. Mikkel Jensen siger, at i 
niende klasse begyndte vi at gå flere ture ude i en nærliggende skov. Vi gik ture hvis vi 
skulle snakke om en opgave i grupper. Så altså walk-and-talk. Det var en meget god variation i 
forhold til bare at sidde ned hele dagen. En betoning af det musiske omtaler to elever, der har 
gået på efterskole. Således siger Alma Hausgaard Jensen, at på efterskole i 9. klasse, mærkede 
jeg en ændring i forhold til måden at blive undervist på. I de forrige år har det været meget røv-
til-sæde undervisning (…) men på efterskolen synes jeg at lærerne der var bedre til at lave 
afveksling i timerne, hvor vi f.eks. kom udenfor og lavede nogle ting dér.  
 
 
Prøver, tests og karakterer 
Har du gennem 9. klasse oplevet en optrapning af prøver, test? Skriv gerne lidt om omfanget og 
meget gerne nogle konkrete eksempler. Også selv om test- og prøveniveauet har været uændret. 
Skriv også lidt om det syn på test- og prøver generelt. Har karakterer, prøver og tests haft 
indflydelse på din skolegang og undervisningen generelt? Påvirker det din skolegang positivt 
eller negativt? Bidrager det til øget stress eller glæder du dig over, at få en pejling på dit faglige 
niveau? 

 
Skolen har for denne elevgruppe været præget af karakterer, prøver og test i udskolingen, også i 
9. klasse. Her har for en del elever været tale om en optrapning, hvilket er begrundet i 9. klasses 
afsluttende prøve (som så blev aflyst på grund af Corona-krisen). Nogle elever oplever det som 
et pres, mens andre ser mere afbalanceret på den del. Uanset at alle beretter om tests og prøver, 
oplevede eleverne omfanget af prøver og test lidt forskelligt. Lige fra færre tests over uforandret 
omfang og til en optrapning. 

 
I forhold til et fald i antallet af tests og prøver siger Rebekka Sø Svendsen, at hun ikke har oplevet 
en optrapning af prøver og tests. Jeg har oplevet færre tests. Men det hænger måske også 
sammen med at jeg har gået i en alternativ 9. klasse. Min dansklærer har fravalgt læse og 
retskrivningsprøven, og det har jeg været vildt glad for. Vi har selv kunnet vælge om vi ville 
have karakterer i matematik og naturfag. Jeg har generelt været virkelig glad for at alt prøve og 
test (…) men har oplevet meget stress over karakterer i 8., og jeg trives meget bedre med en 
skriftlig eller mundtlig tilbagemelding. (…). Efter at jeg har mødt nogle lærere på Ollerup 
Efterskole som ikke er bundet af hvad pensum er til en prøve, har jeg indset hvor meget 
faglighed fra lærernes side jeg gik glip af i folkeskolen fordi lærerne skulle ”træne os op til” 
nationale test og andre prøver. En anden efterskoleelev, Alma Hausgaard Jensen, fortæller om 
fald i omfanget af prøver og tests: Som efterskoleelev i 9. klasse har jeg ikke set meget til tests 
og prøver. Det har gjort at jeg kunne fokusere mere på at lære noget i stedet for at blive stresset 



7 
 

over at skulle præstere et godt resultat ved prøven. Jeg har altid haft en idé om, hvordan mit 
faglige niveau har været, og har derfor ikke haft den store trang til at se testresultater. 
Enkelte har oplevet en form for status qvo i forhold til omfanget af tests og prøver. Således siger 
Alvin Ahlgreen: Vi har haft test hver gang, vi skulle have karakterer (tre gange i løbet af året). 
Tilsvarende Emilie Johnsen, der fortæller: Jeg har gået på efterskole i 9. klasse og her har 
prøverne været de samme som i 8. klasse. De sidste prøver inden sommerferien var lidt 
stressende. Og Mikkel Jensen siger, at i niende klasse har prøver umiddelbart ikke været det store 
det meste af året. Vi har haft enkelte store prøver her og der, for at skulle testes i, hvor vi lå 
fagligt. For så bedst som muligt at kunne understøtte os der, hvor vi havde brug for det til vores 
afgangseksamen. Eksamen blev der dog aldrig noget af. 

De øvrige elever har stort set oplevet en opstramning i antallet af tests, prøver og 
karakterer, hvilket har påvirket dem på forskellig måde. Nogle har oplevet et pres og stress, 
andre har fundet sig tilpas, da det giver en pejling på det faglige standpunkt.  

Mange elever har et positivt syn på test, hvilket overvejende er begrundet i, at det giver 
indblik i egen faglighed. I forhold til et positivt syn på tests siger Linus Holm Halling, at vi hver 
mandag har haft enten læse- eller retskrivningsprøve i Dansk for at forberede os til eksamen. Og 
i tiden op til vi får standpunktskarakterer har vi haft rigtig mange prøver i alle fag. Og generelt 
har vi haft mange flere prøver end i 8.klasse. Jeg synes det er fint fordi det forbereder os til 
eksamen. Jeg kan også godt lide at få karakter. Det viser ligesom hvor man ligger fagligt. Det var 
fedt at vi valgfrit kunne prøve en mundtlig terminsprøve i engelsk. Også Karla Skov Petersen 
fortæller om et stigning af testniveauet, hvilket hun dog finder positivt: De sidste tre år har vi fået 
at vide, at alt vi laver i udskolingen har noget at gøre med afgangsprøver. Derfor har der været 
fokus på det hele tiden. I 9. kl. har vi haft flere sæt terminsprøver og det har føltes meget mere 
seriøst, jo tættere vi er kommet på tidspunktet for eksamen. Jeg trives rigtig godt med prøver, og 
jeg synes det er rart – uanset om jeg er god eller dårlig til faget – at få et indblik i mit niveau. Det 
giver meget motivation, hvis jeg kan se, at jeg har rykket mig – og det giver blod på tanden, hvis 
jeg mærker, at jeg ikke lever op til min egen standard. Jeg bliver irriteret på mig selv. 
Tilsvarende siger Johanne Rattenborg Qvortrup: Jeg synes vi har fået flere prøver. Jeg synes ikke 
nødvendigvis at det har været en dårlig ting, fordi det har betydet at jeg ikke følte mig lige så 
nervøs over eksaminerne. Jeg synes det er vigtigt at vi har forberedt os. 

Men en del af eleverne finder dog optrapningen af test noget belastende om end de også ser 
positive dimensioner i test og prøver. Karl Soneff siger, at der har helt klart har været en 
optrapning af prøver og test. Lærerne siger hele tiden, at de bare lige skal teste os for at kunne 
give os standpunktskarakterer. Vi har haft alle mulige slags prøver og tests - tit noget med at lave 
en fremlæggelse eller præsentation af noget. I de naturfaglige fag har vi haft mange skriftlige 
tests - i matematik har vi lavet en ny stor skriftlig matematikopgave hver måned. Det hele 
kommer til at handle om at få gode nok karakterer til at komme i gymnasiet. Man tænker ikke så 
meget over selve læringen - det handler bare om at have styr på tests. Det påvirker helt klart 
negativt, fordi det også får indflydelse på klassens fællesskab, hvor der skabes et meget mere 
konkurrencepræget miljø. Man kan godt blive lidt nervøs og presset, når man skal have 
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karakterer, men hvis de er gode, bliver man jo også glad. Også Asta Krebs udtrykker skepsis ved 
prøver og tests: Jeg har altid fået at vide, at karakterer er det, man selv gør det til. (…). Siden 
starten af udskolingen er vi blevet testet meget for at bedømme ens niveau. Jeg synes, det har 
fulgt meget med i niende klasse med prøveeksamener, prøvetermins og termins (Og de aflyste 
eksamener). Jeg har ikke noget imod, at vi tager test. Det er ikke fordi, det kræver så meget, men 
formålet med en test er at blive bedre til at tage en test. Det virker sådan lidt latterligt. Der skal 
være fokus på meget mere i folkeskolen end at kunne svare rigtigt på 15 spørgsmål i en læsetest. 
Jeg har oplevet, at karakterer har fyldt meget. Vi bliver vurderet på alt vi laver (…). Jeg synes 
faktisk, at det er helt overvældende, hvor meget tid og kræfter jeg selv har brugt på at fokusere 
på min standpunktskarakter og sammenligne det med andres. 

Flere elever ser prøver og test som både noget positivt og negativt. Valdemar Mellon siger: 
Vi har haft rigtig mange test og prøver her i det sidste år, for at de nye lærere har kunnet vurdere 
vores niveau. Vi har flere gange oplevet flere test og prøver på én dag. Der var den ene dag hvor 
vi havde test i 2 fag på én dag som fyldte næsten hele dagens undervisning, det var rimelig træls. 
Test og prøver har haft rigtig stor indflydelse på min skolegang da jeg har haft mulighed for at se 
hvilke fejl og mangler jeg har og så blive bedre til de ting. Det påvirker min skolegang både 
positivt og negativt. Det påvirker mig negativt på den måde at jeg føler et pres på at præstere 
godt hver gang vi skal lave test. Det påvirker mig positivt hvis jeg selv føler at jeg har klaret mig 
godt og jeg så får et godt resultat. 
 
 
Corana-nedlukning af skolerne 

Corona-virussen lukkede Danmark ned fra midten af marts og først nu er en langsom genåbning 
af Danmark påbegyndt. Også skolerne var lukket og erstattet af forskellige former for 
undervisning og opgaveløsning over nettet. Forskellige skoler løste opgaven på forskellige 
måder og derfor er de følgende spørgsmål meget åbne.  
Hvordan synes du undervisningen over nettet fungerede?  
Du må gerne kommentere temaer som: 

- Tekniske problemer. Var de evt. størst i starten? Blev de løst efterhånden? 
- For nogens vedkommende var der online undervisning fra kl. 8.15, hvordan var det? Var 

det mere stressende? Eller var det helt rart at sidde hjemme (under dynen) og løse 
opgaver? 

 
Nedlukningen af skolerne satte i første omgang en stopper for såvel den faglige undervisning 
som for elevernes sociale liv med kammerater og venner på grund af hjemmekarantæne. Det 
medførte en en alvorlig isolation for de unge mennesker, der er vant til at have et rigt socialt 
netværk. Eleverne fortæller om dels deres første reaktion på hjemmekarantæne og dels om de 
varierede metoder, som skolerne bragte i brug i forhold til at kunne fastholde en virtuel 
undervisning, ligesom de beretter om måder de kunne opretholde deres mange sociale relationer. 
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I forhold til den faglige undervisning var der en vis variation. Nogle skoler oprettede 
hurtigt en online-undervisning, mens andre skoler gav eleverne en oversigt over lektier og 
opgaver med angivelse af deadlines. Hvor on-lineundervisningen krævede elevernes 
tilstedeværelse og opmærksomhed, gav lektiemodellen plads til elevernes egen organisering, 
hvilket mange fortæller, at de satte pris på. 

Emilie Johnsen omtaler lektiemodellen frem for online-undervisning: Vi havde ikke online 
undervisning. Vi fik en masse lektier som vi skulle klare inden en bestemt dato. Tilsvarende 
siger Alvin Ahlgreen: Først fik vi bare masser af lektier, som vi skulle aflevere skriftligt. Det var 
irriterende, når lærerne skrev lektierne forskellige steder i Aula og nogle i Office. Efterhånden 
begyndte vi at holde møder på Teams og de sidste uger havde vi også gruppearbejde og 
fremlæggelser. Jeg synes det var fint nok at arbejde hjemme. Også Johanne Rattenborg Qvortrup 
omtaler lektiemodellen: Vores dage var meget op til os selv. For det meste havde vi et google-
meet møde om mandagen, hvor lærere spurgte hvordan det gik, og vi havde mulighed for at stille 
spørgsmål. Hvis vi fik større opgaver for havde vi ligeledes et møde. Vores lektier blev skrevet 
ind på min uddannelse. Nogle gange var der en lang kø, men hvis man nåede at tjekke lektierne 
omkring kl. 8 i stedet for 10 plejede der at være ingen eller næsten ingen problemer (…). Det var 
dog dejligt at man kunne gå rundt i nattøj hele dagen, og havde masser af fritid. Karl Soneff 
lægger også vægt på selvorganiseringen og den relative frihed: De første par uger var vildt fede, 
fordi man kunne slappe af og lave sine opgaver, som man ville. Vi havde ikke så mange møder 
eller undervisning - det var bare en masse opgaver, som man selv kunne planlægge, hvornår man 
ville lave, dog med en afleveringsfrist. Også Louise Hjulmand fandt sig godt tilrette med 
lektiemodellen. Hun siger: Min klasse fik de første par uger en liste over opgaver som skulle 
være færdige og afleveret på Classroom den tilhørende weekend. Jeg synes at det var meget rart, 
da man selv fik lov til at planlægge sin tid. Jeg kunne vælge hvilke dage jeg ville lave hvilke fag, 
og egentligt også vælge at tage en fridag hvor jeg bare slappede af (…). Det var ekstremt 
afslappende at løse opgaverne i sit eget hjem. Jeg følte mig mere i kontrol og det var rart at jeg 
selv kunne styre om jeg ikke ville lave lektier de første 3 dage af ugen og så knokle de sidste 4, 
eller om jeg ville lave lidt hver dag. Linus Holm Halling skriver, at de fik en masse opgaver i de 
forskellige fag, som vi selv skulle løse. Hvis man havde spørgsmål, kunne man skrive til læreren. 
Vi har haft klassemøder på Teams en gang om ugen, for at catche up på hvordan vi havde det, og 
hvordan det gik. Det var lidt en blanding om det var fedt at være der hjemme. Det var meget fedt 
at selv kunne lægge sit eget skema og man kunne stå lidt senere op. Men det var samtidig også 
nemmere at blive distraheret. Jeg lavede rigtig mange af vores lektier og opgaver sammen med 
venner, hvor vi snakkede sammen over Messenger – det fungerede godt og var hyggeligt og 
sjovt.  

En anden del af eleverne modtog online-undervisning, der fungerede lidt forskelligt. 
Valdemar Mellon omtaler hjemmeundervisningen positivt: Jeg synes at det var utrolig rart at 
man bare kunne stå op og så bare sætte sig ved sin computer og så var man klar til 
skoleundervisning.  Alma Hausgaard Jensen skriver: Hver dag startede undervisningen kl. 10, 
hvor vi alle skulle sidde klar bag skærmen på Google Meet. Undervisningen bestod blandt andet 
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af oplæg, fællesundervisning, opgaver der skulle løses udenfor, og endda gruppearbejde. I 
forhold til afstanden blev det gjort let for os at arbejde i en gruppe. Vi alle ville selvfølgelig 
foretrække at sidde på skolen og være sammen, men når det ikke kunne være sådan, løste vi det 
alligevel. Lærerne var gode til at komme med idéer til undervisningen, og det gjorde mig mere 
motiveret til at skulle lave skolearbejde. Dog virkede undervisningen over internettet mere 
langtrukken end normalt, for selvom det blev gjort nemt for os at være i grupper, var der stadig 
ikke samme mulighed for smalltalks og kontakt til andre elever. Rebekka Sø Svendsen skriver om 
tekniske problemer, der dog blev løst rigtigt godt. Vi brugte de to platforme Zoom og Meet, og 
det fungerede rigtigt fint. Især da vi fandt ud af ”Grid view” i Meet, så man kunne se alle 
ansigter. Jeg havde virtuel undervisning fra kl. 8 hver morgen, hvor jeg tjekkede ind med min 
kontaktgruppe. Så havde jeg tre moduler om dagen med undervisning, hvor der var en lærer der 
var på hele tiden, og undervisning der skiftede mellem gruppearbejde, individuelt arbejde og 
klasseundervisning. Undervejs havde vi både en projektopgave og en naturfagseksamen. Jeg 
synes der var virkeligt rart at mærke at lærerne virkelig gjorde sig umage med at lave god 
undervisning til os. Det kunne man virkelig mærke. Og det var rart med så meget struktur, så der 
var noget at stå op til. Også Jonatan Hessner melder om tekniske problemer og finder både 
positive og negative sider ved online-undervisningen. Den var meget dårlig i starten, men 
efterhånden som man blev vant til den, blev det bedre. I undervisningen var det svært at 
koordinere, hvem der havde ordet, men heldigvis oprettede teams en knap, så læreren kunne se, 
hvis man rakte hånden op. Ellers var der små tekniske problemer Det kunne fx være at man ikke 
kunne dele sin skærm, at der ikke var lyd på læreren, dårlig internetforbindelse, og at man ikke 
kunne få kopiark i hånden, men at de sendte dem til en, det var især i samfundsfag.  
Det dårlige var, at man ikke kunne arbejde sammen med sine venner og få hjælp af læreren på 
den sædvanlige måde. Det gode var, at man kunne vælge, hvornår man havde pauser, det var en 
hyggeligere ramme at være hjemme, man kunne tage det mere chill og hygge under dynen, og gå 
lidt på Instagram og så arbejde igen. Det gør man jo ikke i skolen. Ofte lavede jeg noget mad til 
en begyndelse og så arbejdede og spiste jeg imens jeg lavede mine opgaver. Jeg delte min 
skoledag op med flere små pauser fx at lave opgave 1-20, så en lille pause hvor jeg gik på 
Youtube, så lavede jeg skolearbejde igen. Der var flere små pauser. Den kraftigste kritik ved 
online-undervisning giver Mikkel Jensen. På trods af at lærerene forsøge at få det bedste som 
muligt ud af en dårlig situation (…), vil jeg vil til evig tid huske den tid med 
hjemmeundervisning som værende et helvede. Manglen på struktur, planlæggelse, manglende 
faste mødetider osv blev meget hurtigt som tunge blyklodser på ens skuldre. Magtesløs, er nok 
ordet, der kan bruges her. Tekniske problemer var der nok af, ugeplaner, der ikke blev udgivet, 
lærere, der skulle være forskellige steder på én gang, og et bombardement af opgaver fra højre og 
venstre, trættede meget hurtigt os alle sammen. Men, hvis man er i helvede kan man ligeså godt 
gå fremad, og vi kom da ud af det, trods de mange vanskeligheder.  
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Hjemmekarantæne 

Hvordan oplevede du hjemmekarantænen? 
Her må du gerne kommentere temaer som: 

- I vores familie fandt vi en form, hvor….. 
- Hvordan fastholdt du dit sociale liv, relationer til venner og kammerater? 

 
Det var helt klart en mærkværdig oplevelse for eleverne at blive dømt til hjemmekarantæne, 
hvilket stort set satte en stopper for fysiske møder og samvær med kammerater og venner. Men 
uanset det fortæller eleverne om varierede måde at opretholde det sociale liv. Metoderne var 
kontakt over de sociale medier, face-time og senere afgrænset samvær med enkelte udvalgte 
”corona-venner”. De fortæller også om deres umiddelbare reaktioner på skolelukning og det at 
blive sendt hjem. 
 
Mange elever oplevede (især i starten) hjemmekarantænen positivt. De fortæller om et nært og 
hyggeligt liv i familien med plads til samtaler, samvær og spadsereture i naturen samt god tid til 
at holde kontakt med vennerne gennem online-spil og telefoner og andre medier. Således skriver 
Alvin Ahlgreen: Det var fint nok. Fik spillet en del computer online med en god ven, der ellers 
var på efterskole. Og blev tvunget til at løbe og cykle ture med mine forældre. Emilie Johnsen 
siger: Jeg skrev sammen med mine venner på de sociale medier og snakkede over mobilen. Om 
den hyggelige karantænetid præget af samvær og tæthed i familien skriver Johanne Rattenborg 
Qvortrup: Jeg synes karantænen var hyggelig. Jeg havde god tid, da jeg hverken skulle arbejde, 
eller gå til sport på samme måde som før. Min mor og jeg trænede sammen nogle gange om 
ugen, min søster og jeg så flere film og serier sammen, og spillede spil. Og min far og jeg lavede 
tit mad sammen. Vi havde god tid til at få ordnet ting her hjemme, som vi ellers ikke ville have 
lavet. Selvfølgeligt var det enormt ærgerligt at man ikke kunne være sammen med sine venner på 
samme måde som før. Heldigvis kunne vi skrive og snakke sammen alligevel. Samme tone 
anslår Valdemar Mellon: Jeg oplevede hjemmekarantænen som en agtig sommerferie hvor vi 
bare slappede af og hyggede os derhjemme med familien og lavede ting i vores have.  
Jeg fastholdt mit sociale liv ved stadig at snakke med mine venner over vores telefoner og 
computere. Tilsvarende siger Magnus Tange Bødker, at han først så det som en Coronaferie, men 
da den trak ud var det vigtigt at finde en model, hvor alle i husstanden kunne få løst sine lektier 
og opretholde de sociale relationer. Dette lykkedes godt hos os. Min storesøster, der gik i 
gymnasiet på daværende tidspunkt, havde styr på sine egne lektier, og min lillesøster, der skal i 
7. fik hjælp af os andre i familien til skolearbejdet. Det var hyggeligt at være fælles om. Vi hjalp 
blandt andet med hendes kreative projekter, hvor hele familien fandt materialer i haven. Jeg 
havde selv nemt ved forsat at være social med mine venner, da vi gennem computerspil og 
lignende kunne opretholde kontakten. Corona-ferie var også afsættet hos Jonatan Hessner: “Det 
er fedt, jeg skal have ferie til jeg går ud af skolen”. Men da det blev en ting, at vi ligesom skulle 
arbejde, så blev det en værre version af skolen, fordi man ikke kunne se sine venner. Det var 
meget kedeligt og til tider ensomt, heldigvis er jeg meget online med mine venner, så det var rart 
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stadig at høre fra dem og deres perspektiver omkring krisen. Men selv om der i mange hjem 
virkelig var corona-familiehygge, fortæller eleverne, at det var et enormt stor savn ikke at have 
fysisk kontakt med vennerne. Det blev generelt løst gennem virtuelt samvær, men det fysiske 
samvær trængte sig også på. Karl Soneff skriver: Jeg havde en fast Corona-ven, som jeg var 
sammen med næsten hver dag, og hvor vi ikke sås med andre. Det var hyggeligt at være sammen 
med familien, og jeg holdt mig i gang med at styrketræne. Det same samme Linus Holm Halling 
på: I starten så jeg ingen, men jeg talte rigtig meget med mine venner. Senere begyndte jeg at gå 
ture med nogle af mine tætteste venner og spille lidt fodbold. Det var dejligt at se dem igen. 
Samvær med vener er afgørende, hvilket Karla Skov Petersen dramatisk peger på: Det var 
intenst at gå fra et meget socialt ungdomsliv til udelukkende at skulle være sammen med min 
familie og være hjemme 24 timer i døgnet og lave nye dagsrutiner. Heldigvis har jeg to veninder, 
som jeg så gennem hele perioden, og det hjalp mig med ikke at blive sindssyg! Der var meget 
der foregik over sociale medier og lærte nye platformen og nye måder at kommunikere med 
hinanden på, som kunne føles så ægte som muligt fx at facetime med hinanden i mange timer. 
 
 
Reaktioner på skolens genåbning 

Hvordan var det, da du kom tilbage til skolen og kammeraterne? 
Fortæl gerne lidt om, hvordan det var anderledes. Lidt om fordele og ulemper, for eksempel i 
forhold til at arbejde i minde hold, at holde afstand osv. 
 
Nogle uger før skoleårets afslutning blev skolerne genåbnet. Eleverne kunne genoptage deres 
skolegang og sociale liv – men med betydelige restrektioner. Således ytrer eleverne også et 
dobbeltsyn på genåbningen. De var klart glade, men alligevel fungerede restriktionerne som 
malurt i bægeret. Undervisningen var ret begrænset, afstandskravet forstyrrede fællesskabet, da 
eleverne blev delt op i mindre grupper og kun måtte omgås kammerater fra egen klasse. 
 
Nogle skoler var ikke helt forberedte på at modtage eleverne på en sådan måde, at de kunne 
opretholde det faglige niveau, når de skulle leve op til de sundhedsfaglige retningslinjer. Således 
skriver Alvin Ahlgreen: Vi har været mere udenfor og haft mere bevægelse, fordi vi skulle gå tur 
hver dag, hvor vi nogle gange skulle tale om noget fagligt, andre gange ikke. Vi havde ikke faste 
fag, ugeplanen vidste bare, hvilke lærere, vi skulle have og så bestemte de, hvad vi skulle. Vi 
havde tit 2 lærere. Det var godt med kortere dage. Nogle elever peger på problemerne. Emilie 
Johnsen skriver: Det var rigtig hårdt at komme tilbage til efterskolen og svært at holde afstand. 
Der blev lavet familiegrupper, men det var noget bøvl. Vi blev delt i pige- og drengegrupper. Det 
havde været bedre hvis det havde været blandede pige- og drengegrupper. Karl Soneff skriver 
også om problemet med at oprette fællesskabet: Da vi kom tilbage, var vi inddelt i to mindre 
grupper, så det var svært at have et fællesskab. Meget af tiden skulle vi sidde på Zoom i klassen, 
men alligevel var det meget rart at komme ud i den virkelige verden igen. Afstandskrav og 
begrænsninger i gruppestørrelsen bliver igen og igen nævnt som et problem for 
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fællesskabsfølelsen. Valdemar Mellon skriver, at i vores klasse havde vi den ulempe at nogle af 
os elever blev bedt om at sidde udenfor da forholdsreglerne begrænsede os 20 som var lavere end 
antallet af elever i vores klasse. Men på trods af restriktionerne og krav om forhøjet hygiejne 
med blandt andet håndvask og bestandig brug af sprit fortæller mange om glæden ved at komme 
tilbage til skolen. Johanne Rattenborg Qvortrup siger: Det var dejligt at komme i skole igen. Det 
var dejligt at have en mere normal rutine. Hele vores klasse var samlet i gymnastiksalen, så vi 
kunne alle sammen tale sammen, i forhold til andre klasser som blev delt i to, fordi de var i 
mindre lokaler. Vi sad på faste pladser, med god afstand, og arbejdede ikke med mange 
forskellige. Vi skulle vaske hænder ofte, og vi mødte først kl. 12 og tog hjem igen kl. 15, for at 
sikre at der var plads til alle. Eleverne sætter det sociale liv i centrum. Således skriver Jonatan 
Hessner, at det var meget godt at se dem igen. Det var lang ventetid, hvor man trods alt har 
kunnet være online med dem, men det er ikke det samme som at se dem reallife. Det var faktisk 
også fint nok at komme tilbage i skolen igen, fordi man måske inderst inde en lille smule 
savnede skolen, fordi on-line undervisning er så dårlig. Onlineundervisning er dårlig mest af alt 
fordi det er meget anderledes, vi er jo af natur sociale væsener, så derfor skal man ikke hele tiden 
sidde foran en computer, man skal snakke med folk.  
Vores klasse blev ikke delt op i to hold, men der var ved vores siddepladser afstand imellem os 
og så nogle gange i frikvartererne, hvor vi samlede os og snakkede sammen, kom lærerne ind og 
afbrød, fordi vi ikke kunne være 16 elever på 4 kvadratmeter. Behovet for at indgå i større 
sociale fællesskaber omtales af stort set alle eleverne, der også giver eksempler på, hvordan 
restriktionerne snærer. Det førte til enkelte steder, at elever og lærere sammen fandt nogle 
sundhedsfaglige legitime måder at være sammen på. Således siger Karla Skov Petersen 
Selvfølgelig var det besværligt at skulle overholde retningslinjerne, men det hjalp at lærerne gik i 
dialog med os om hvordan vi kunne gøre det. De valgte en virkelig demokratisk og ordentlig 
måde at gøre det på fx har vi på årgangen ofte haft timer sammen med parallelklasserne, og det 
føltes helt urealistisk, hvis vi skulle opgive det og kun være vores egen klasse. Lærerne 
kontaktede kommunen og vi fik lov til at sidde i rum med en anden klasse. Det gav meget mere 
liv og normalitet.  

Selv om kun de færreste elever omtaler nervøsitet ved risikoen for at blive smittet, er det 
alligevel en reel underliggende tone hos nogle elever. Et eksempel herpå udtrykkes af Louise 
Hjulmand: Jeg var virkelig nervøs for at komme tilbage, da jeg vidste at det var en del som ikke 
havde overholdt myndighedernes retningslinjer, så derfor hadede jeg at være tilbage og jeg 
sprittede ca. hvert andet minut. Jeg kan godt forstå at regeringen gerne ville have eleverne tilbage 
i skolen, men jeg hadede hvert sekund at det (selvfølgelig set fra virussen side) Jeg var meget 
bange for at få Corona og give den videre til min bedstemor.  
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Hjemmekarantæne i 2020 og skolelockout i 2013  

Hvordan oplevede du hjemmekarantænen i forhold til 2013, hvor I også blev sendt hjem fra skole 
i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og lockouten? (Ja det er længe siden, du gik i 2. 
klasse). 
 
Det er en historisk begivenhed, at en del elever i deres skoletid har oplevet to hjemsendelser, 
nemlig lockouten i 2013 og hjemmekarantænen i forbindelse med coronavirus i 2020. Om end 
betingelserne var så forskellige, er der måske alligevel visse ligheder.  
 
Nogle elever oplevede ikke lockdown i 2013 af forskellige årsager: Lærerne var tjenestemænd 
eller de gik på privatskoler. Således siger Alvin Ahlgreen: Vi blev ikke sendt hjem under lockout, 
fordi en af mine lærere var tjenestemand. Men vi så mest film, som jeg husker det. Så mens 
lockout var at gå i skole uden at lave noget, var lockdown at blive hjemme, men lave en masse. 
Andre synes bare 2013 er længe siden og at lockouten fortaber sig i erindringen. De spiller klart 
ud og siger, at de har svært ved at huske, hvordan skolelockouten var i 2013, hvor de bare gik i 2. 
klasse. Karl Soneff siger: Jeg kan ikke rigtigt huske lockouten. Jeg kan dog huske, at jeg hyggede 
mig rigtig meget, og at man kunne være sammen med andre børn, og at jeg var med min far på 
arbejde, og det var også sjovt. Tilsvarende siger Karla Skov Petersen: Jeg synes, det er 
megasvært at huske. Vi var så små og der var mindre frihed og det var sværere at forstå dengang. 
Det her var meget mere kompliceret, fordi vi ikke måtte være i nærheden af hinanden. Det føltes 
som et overgreb og meget alvorligt.  

Men eleverne er enige om, at der er stor forskel på at være sendt hjem på grund af lockout 
og på grund af coronavirus skolelukning. Elevernes pointe er, at hjemsendelsen i 2013 betød 
ferie fra skolen. Af politiske grunde havde lærerne ingen kontakt med eleverne, intet der kunne 
ligne en form for hjemmearbejde. Endvidere kunne eleverne frit omgås andre børn, der var plads 
til udvidet kammeratskab og leg. Således siger Emilie Johnsen: Der var stor forskel på 2013 og 
2020. Det var nemmere i 2. klasse, der havde vi ikke lektier vi stressede over. Og så måtte vi jo 
mødes med vores kammerater. Her i Corona-krisen var der mange lektier og man savnede sine 
kammerater på efterskolen. Mikkel Jensen følger samme spor: Forskellen var, at vi under 
karantænen for det første havde en masse møder og prøver at lave, mens vi i 2013 ikke fik så 
meget som en ABC bog tilsendt. For det andet, var det et helt andet pres, da vi her i 2020 snart 
skulle ud af folkeskolen og have vores endelige standpunktskarakterer. Samt, at vi skulle passe 
på en virus. Valdemar Mellon: Jeg synes lockout var meget bedre end hjemmekarantænen da 
men stadig havde mulighed for at omgås sine venner. Hjemmekarantænen var meget anderledes 
da man ikke havde mulighed for at lave så mange ting sammen så man blev bare hjemme og det 
betød at vi ikke snakkede så meget sammen. Johanne Rattenborg Qvortrup: Jeg husker de to 
hjemsendelser meget forskelligt. Under lockoutet i 2013 var vi meget yngre, og dermed mere 
afhængig af vores forældre. Derfor lavede vi lockout grupper, hvor vi var ca. 7 piger fra klassen. 
Her skiftede forældrene til at passe os. Vi legede allesammen sammen, og var meget udenfor. Vi 
skulle ikke lave skolearbejde, og det havde ikke store konsekvenser for vores skolegang. Alt 
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dette var anderledes i corona-karantænen. Man måtte ikke være sammen på samme måde. Man 
måtte ikke opholde sig på cafeer eller lignende, og vi skulle stadigvæk prøve at fortsætte vores 
skolegang. Alligevel kom vi ikke til eksamenen, og vi måtte ikke have en “normal” sidste 
skoledag 

 
 

Aflysning af 9. klassens afsluttende prøve 

Corona-krisen medførte, at 9. klassens afsluttende prøve blev aflyst og erstattet af års- og 
standpunktskarakterer. Hvad mener du om det? Synes du det er ærgerligt eller lige meget? Får 
det nogen betydning for dig i dit videre uddannelsesforløb? 
 
Eleverne havde oplevet, at 9. klassens afsluttende prøve undervejs i udskolingen fik mere og 
mere indflydelse på undervisningen og skoleforløbet. De havde blandt andet gennem en 
optrapning af tests og prøver mentalt forberedt sig på denne prøve, hvorfor man kunne forestille 
sig, at de oplevede aflysningen af prøven som en nedtur. Mange elever synes da også, at det var 
ærgerligt ikke at gennemføre denne fuldførelse og dermed få øvelse i at gå til en form for 
eksamen, ligesom nogle elever måske havde forventet at opnå højere eksamenskarakter 
årskarakterer. Men ærgrelsen over aflysningen var også ledsaget af en lettelse over ikke at blive 
udsat for denne prøvelse. Og fordi den manglende afsluttende prøve ikke fik nogen betydning i 
forhold til at blive optaget på en gymnasial uddannelse, forholdt eleverne sig ret afslappet til 
aflysningen. 
 
Aflysning af de afsluttende prøver blev af nogle elever set som en lettelse eller opfattet som en 
ligegyldighed i den betydning, at den afsluttende prøve ikke havde betydning. Således siger Karl 
Soneff: Det havde ingen betydning for mit videre forløb. Jeg var lettet over, at vi ikke skulle til 
afgangsprøverne. Vores lærer arrangerede en prøveoplevelse i dansk, så vi alligevel fik gjort os 
nogle erfaringer. Emilie Johnsen siger: Det var klart mere afslappende og nemmere at der ikke 
var eksamen. Og det får ikke nogen betydning, da jeg skal i 10. klasse og får prøvet det hele 
igen. Alma Hausgaard Jensen: Det generede mig slet ikke at gå glip af de afsluttende eksamener, 
da det så var muligt at bruge tiden på noget andet – nemlig at få en god afslutning på et godt 
efterskoleår. Den eneste ulempe er, at jeg kommer på gymnasiet uden nogen viden om, hvordan 
en mundtlig prøve rigtig foregår. Louise Hjulmand: Jeg synes at det var et godt valg regeringen 
traf, da det ville havde været hensigtsløst at holde eksamenerne som normalt. Jeg vil også sige at 
jeg er lidt ”ligeglad” med det, da det ikke har nogen konsekvenser/betydning i forhold til at jeg 
starter på gymnasiet her efter sommerferien. Linus Holm Halling Det var en blandet følelse. Det 
var både fedt at man slap for eksamen men det havde været en god mulighed for lige at prøve en 
eksamen da min 9. klasse i princippet er ligegyldig, da jeg skal på efterskole i 10. Klasse.  Det 
var også en mærkelig tanke, at 9. klasse bare stoppede uden nogen rigtig afslutning. 

Det gennemgående tema i elevernes udsagn er, at de synes det var ærgerligt, at de ikke fik 
mulighed for at øve sig. Dette øve-aspekt har været væsentligt for eleverne, og flere fortæller, at 
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de heldigvis skal gå i 10. klasse på efterskole, hvor de får mulighed for at få en vis 
eksamenserfaring inden de møder de mange eksamensprøver i gymnasiet. Lærerne var 
opmærksomme på dette aspekt, og for en meget stor del af elevernes vedkommende etablerede 
lærerne forskellige former for ”minieksamen” og mundtlige prøver.  Alvin Ahlgreen siger: Det er 
lidt ærgerligt ikke at have prøvet at gå til eksamen, men det var godt at jeg ikke gik ned i 
karakter. Jeg fik faktisk forbedret nogle karakterer, også nogle der blev overført til 
eksamenskarakterer. For eksempel tysk mundtlig, fordi det under lockdown ikke handlede om at 
række hånden op i klassen, men at fremlægge noget, jeg havde forberedt (via skærm). Johanne 
Rattenborg Qvortrup: Jeg synes det er godt at vi får års- og standpunktskarakterer i stedet for en 
sjusket eksamenskarakter. Vi har ikke haft mulighed for vejledning på samme måde, og der er 
ting vi skulle have forberedt som vi ikke kunne nå. Selvfølgelig er det ærgerligt at vi ikke har 
øvet os i at gå til eksamen, men vi har nået at været til terminseksamen, og efter vi fik at vide at 
vi ikke måtte komme til eksamen, lavede vi opgaver som svarede til en “minieksamen”. Jeg vil 
dog sige at jeg er glad for at jeg skal på efterskole, og der har mulighed for at prøve at komme til 
eksamen, i stedet for at komme til min første eksamen på gymnasiet. Valdemar Mellon synes det 
er rigtig ærgerligt, da vi ikke for oplevelsen og erfaringerne af at gå til en eksamen, det betyder 
jo så at vi ikke har nogen erfaringer til vores uddannelsesforløb i fremtiden. Mikkel Jensen siger 
om aflysningen, at det var den rette beslutning fra myndighedernes side. De kunne ikke byde os 
så mange prøver og tests, for så bagefter at skulle sende os til eksamen alligevel. Det er 
selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke har fået prøvet eksamen inden nogen af os skal videre på 
videregående uddannelser. 

Uanset at eleverne har fundet sig tilrette med tingenes tilstand finder nogle elever 
aflysningen lidt absurd set i lyset af, at hele udskolingen har handlet om en forberedelse til de 
afsluttende prøver, hvor man skulle vise hvad man har lært gennem det 10 årige skoleforløb. 
Asta Krebs: Jeg mener ikke, at det var verdens under gang, langt fra. Jeg havde aldrig forestillet 
mig for et år siden, at jeg ikke skulle gå til afgangseksamen. Lige siden vi startede i ottende 
klasse, er det eksamen, der er blevet lagt fokus på. Målet har været forberedelse til eksamen. Jeg 
føler, at vi lærte noget om det at gå til eksamenen, både om, i og efter en eksamen. Jeg synes 
ikke, at det er lige meget, at det ikke har været der, men det er ærgerligt, når niende klasse stort 
set kun handler om eksamensforberedelse. Og Karla Skov Petersen omtaler eksamen som den 
begivenhed, hvor man dokumenterer sin læring: Jeg synes det er ærgerligt fordi man ikke får lov 
til at vise sine lærere at man har lært noget. En ting er at få standpunktskarakterer – de er så 
påvirket af andre ting: lærerens billede af en, og det forhold man har til sin lærer og ens tilgang 
til skolen. Men en afgangsprøve er langt mere konkret. Helt sort på hvidt.  
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Aflyst afslutning 
9. klassens traditionelle afslutning med fest og forskellige ceremonier, blandt andet karamelkast, 
fik et anderledes forløb i år. Hvad mener du om det? Var det nedtur eller var det alligevel OK? 
 
Skoleafslutning med karamelkast, vandballoner og fodboldkamp mod lærerne samt translokation 
og afskedsfest, der indskrevet som et must i dansk skoleliv, blev aflyst på grund af Covid-19 
afstandskrav. Om dette siger eleverne enstemmigt, at det var nedtur, enormt ærgerligt, det var 
nederen. 
  
Eleverne udtrykker ærgrelse over aflysning af afslutningsaktiviteter og ceremonier. Herom siger 
Alvin Ahlgreen: Det var lidt ærgerligt at vi ikke fik lov til at kaste med karameller. Men 
ceremonierne har jeg jo ikke prøvet før, så jeg ved ikke hvordan de plejer at være. Louise 
Hjulmand_ Jeg synes at det var nedtur at vi ikke fik en normal afslutning på 9. klasse. Jeg er 
samtidigt også glad for at det ikke skete, da jeg synes at risikoen ville være for stor i forhold til 
smitten. Valdemar Mellon: Jeg synes det var utrolig nederen, da man bare havde glædet sig til 
alle de forskellige ting man gør når man har afslutning. Mikkel Jensen: Det var NEDTUR, at vi 
ikke måtte fortage os alt det vi i så mange år, havde set frem til (karamelkast, normeringer, 
vandkamp, balloner, fest osv.). Der blev dog forsøgt med nogle “mellemting”, hvor 
nomineringerne blev optaget på forhånd. (Dog ikke nogle ekstra ordinære normeringer.) 
Karameller måtte vi godt tage med - men de skulle pakkes om i poser som vi skulle lægge stille 
og roligt inde i de smås klasser, og altså ikke det karamelkast vi havde glædet os til. Er meget 
glad, for at vi bare fik noget ud af dagen, da det jo ligeså godt kunne have været aflyst. Det føles 
dog lidt falsk, som når forældre købte en bamse til én, i stedet for et ægte kæledyr. Men ros til 
lærere og ledelse, for at der blev noget. 

Mikkel Jensen berører lærernes blik for elevernes forventninger og deres bestræbelser for 
at skabe en vis form for traditionel afslutning, hvilket lærerne på mange skoler alligevel fik 
etableret. Således fortæller Karla Skov Petersen: Min årgang var så gode til det. Vi endte med en 
god afslutning. Vi fik ikke lov til karamelkast men fodboldkampen mod lærerne fik vi lov til at 
spille. Vi vandt! Et par af os elever satte os ned sammen med skolelederen og et par lærere og 
kom frem til et godt program for sidste skoledag og translokation, og vi kunne fortælle, hvad der 
var vigtigt for os og fik meget indflydelse. Vi brugte meget tid – havde fx 5-7 
planlægningsmøder for at lave en god translokationsfest for hele årgangen. Tilsvarende fortæller 
andre elever om alternative afslutningsfester. Johanne Rattenborg Qvortrup siger: Jeg synes det 
er enormt ærgerligt at vi ikke måtte kaste med karameller som årgangene før os. I lang tid var vi 
overbevist om at vi ikke måtte holde noget der mindede om dimission, sidste skoledag og en 
afslutningsfest. Heldigvis fik vi lov til at markere at vi forlod skolen, ved at lave et udendørs 
nomineringsshow, og senere blev der holdt en årgangsfest. Vi havde også dimission, dog med en 
masse retningslinjer. Men det er dejligt at vi fik lov til at lave noget. Samme spor følger Linus 
Holm Halling: Det var mega nederen at det ikke kunne være som det plejer. Men heldigvis fik 
vores lærere og skole lavet en rigtig god dag for os alligevel. Vi mødtes udklædt foran CBS og 
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gik samlet hele årgangen til skolen. Vi opførte vores revy af tre omgange (der plejer at være 2) – 
den blev rigtig god og sjov selv om den blev stablet på benene på meget få dage. Karamelkast og 
skumkamp måtte vi ikke, men den afsluttende fodboldkamp mod lærerene blev heldigvis til 
noget. Bagefter gav lærerne pizza og så sagde vi farvel til lærerne og hele årgangen tog i 
Søndermarken og festede. Det var en rigtig god dag. Selve dimissionen blev heldigvis også 
gennemført, men det var klassevis frem for hele årgangen. Det gjorde den mere personlig, og det 
var dejligt at skolen gjorde så meget ud af det. Den fælles fest for hele årgangen blev aflyst og 
det blev også klassevis.  

Men der er også elever, der er skuffede over den officielle afslutningsmarkering, hvorfor 
de afholdt egne private fester: Jonatan Hessner: Det skolen selv holdt var ikke særligt 
interessant, translokationen var dog helt i orden. Der blev holdt privatfester og andre 
arrangementer, som var en god erstatning. Magnus Tange Bødker: Det var nederen at høre om 
andre skoler, der godt måtte kaste karameller, når vi måtte nøjes med en afslutningsceremonien 
med kun tre gæster pr. elev. Til gengæld holdt vi selv fester og andre små arrangementer, som 
gjorde, at vi fik en god afslutning. 
 
 
Refleksioner over ti års skolegang  

Endelig det næstsidste spørgsmål, der drejer sig om dine 10 år i den danske skole. 
Er det muligt for dig at kigge tilbage til de første år i indskolingen og også i mellemskolen og 
tænke over, om du i løbet af skolegangen frem til udskolingen har ændret dit syn skolen? Mon du 
har synspunkter herpå? Har du ideer til, hvor skolen burde forandres? 
 
Et gennemgående træk i elevernes refleksioner over deres skoleforløb er, at de generelt har været 
glade for at gå i skole, men også at glæden har indtaget forskellige former undervejs i 
skoleforløbet, nemlig fra umiddelbar glæde over skolelivet som sådan til en glæde over at lære. 
Endvidere formulerer eleverne også, hvordan de undervejs i skoleforløbet får en dybere 
forståelse for meningen og betydningen af at gå i skole. Eleverne udtrykker kompetente og 
reflekterede syn på skolen og har næsten alle væsentlige forslag til en forbedret undervisning og 
skole. 
Og de udfordrer alle folkeskolen. Om end de har været glade for at gå i skole, har de kritik og 
forslag. 

-  
- Behov for alternative undervisningsformer – fx flere emneuger (det er af eleverne blevet 

gentaget gennem skoleforløbet) 
- Skolen skulle fokusere mindre på tests, karakterer, niveaudeling, læringsmål og planer for 

læring – og styrk glæden ved at lære (Rebekka fortæller, at hun blev fastholdt i rollen 
som 12-tals pige, blev for præstationsorienteret, hvilket førte til et dårligt forhold til 
kammerater. Og Karl fortæller at niveaudeling og karakterer ødelægger 
klassefællesskabet). 
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- Børnene skal have mere bevidsthed om egen læring, hvad de lærer, hvorfor de lærer og 
hvordan – metakognition - det vil skabe bedre motivation (Jonatan) 

- Problem med mange lærerskift – og mere hjælp til dem der er bagud (Emilie) (lærerskift 
har været en gennemgående kritik alle årene) 

- Fokusere mere på elevernes egne ideer og kreativitet – skaber motivation (Asta) 
- Skolens undervisning skal relateres mere til verden og aktuelle problemer (såkaldte 

epoketypiske problemstillinger), fx ulighed, økonomi, lære noget der kan bruges (igen 
styrkelse af motivation).  

 
Emilie Johnsen: I de første år af skolen kunne man ikke se en mening med at gå i skole. I 
mellemskolen gad man ikke, men der var man blevet lidt mere vant til det. I udskolingen kunne 
man se en mening med det og tænkte mere over sin fremtid. M.h.t. ændringer, så skulle der ikke 
være så mange lærerskift. Og der skulle tages mere hånd om dem der er lidt bagud med fagene. 
Jonatan Hessner 
I indskolingen og mellemtrinnet var skolen egentlig mest af alt noget, hvor man kom og siden 
hen gik. Formålet med at gå i skole stod ikke helt klart, det var først i 9. klasse at det bliver alvor, 
i de mindre klasser tænker man ikke så meget over det. Jeg tror, at flere børn ville være motiveret 
til at lære, hvis grundene er klare. Med naturfag har jeg fx ind imellem været i tvivl om, hvorfor 
vi lavede forsøgene og fx også i tysk.  
Linus Holm Halling 
Jeg har altid kunnet lide at gå i skole og det kan jeg stadig, så på den måde har jeg ikke ændret 
mit syn. 
Asta Krebs 
Jeg kan godt huske det at gå i børnehaveklassen, hvor alting føltes så stort. Jeg har altid godt 
kunne lide at gå i skole. Jeg kan huske, da vi startede i fjerde klasse og skulle over i den store 
bygning, tingene blev taget mere seriøst. Jeg synes, at det er vigtigt at huske på både i 
indskolingen, mellemtrinet og udskolingen, at det godt kan være sjovt at lære nye ting.  
Jeg synes, at det er vigtigt, at elevernes egne ideer skal fylde noget og at vi lærer selv at tænke 
kreativt og ud af boksen.  
Johanne Rattenborg Qvortrup 
Overordnet set har jeg været virkelig glad for min skolegang. Jeg har haft nogle fantastiske 
lærere, og en virkelig god klasse. Jeg har altid været glad for at gå i skole. Når jeg tænker tilbage 
på alle de år der er gået, tænker jeg på alle de udflugter, lejerskoler og emneuger vi har haft. Jeg 
kan tydeligt huske at jeg som ca. 7 årig havde om et uland. Det var her det gik op for mig hvor 
heldige vi er i lande som Danmark. Vi arbejdede med ulandet i en uge, hvor vi både lavede mad, 
legede lege og prøvede nogle af de traditioner som fandtes der fra. Hvis jeg skal give skolen et 
tip, vil det være at have flere emneuger. Det kunne være om et land, alfabetet eller noget helt 
tredje.  
Karla Skov Petersen 
Jeg har altid været relativ glad for at gå i skole. Mit sociale liv har ændret sig meget og min 
motivation. De seneste år har mine venner betydet rigtig meget og min bevidsthed om at jeg 
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gerne vil læse videre gør også, at jeg prøver at holde min skolebegejstring ved lige. Jeg tænker 
ikke, at det er det fedeste i hele verden at gå i skole, når jeg har fag, jeg ikke interesserer mig for. 
Men heldigvis synes jeg det er vildt dejligt, når det er fag, jeg kan lide. Så er skolen jo et sted, 
hvor man kan dyrke sine interesser.  
Jeg synes, vi skal tilpasse undervisningen til verden. Vi skal undervise i ulighed, økonomi og 
generelt, hvordan man lever – det ville gavne vores samfund. Fordi det er vigtigt at vi lærer ting 
vi kan bruge. Hvis man ikke har forældre, der kan lære en at lægge et budget, hvor lærer man det 
så?  
Louise Hjulmand 
Jeg tror de fleste syn på skolen ændrer sig med tiden, som barn synes jeg at det var sjovt at 
komme i skole, dengang hvor man havde legetimer og lektierne var få og lette. Når man stiger i 
klassetrinnene, stiger sværhedsgraden jo også og lektierne bliver kedeligere og svære. Så ja mit 
syn har ændret sig, men jeg opfatter det som en normal del af ens opvækst. Jeg har ikke gået fra 
at elske skolen til at hade den, men jeg har fået mere forståelse af hvad det vil sige at gå i skole 
og få undervisning.  
Rebekka Sø Svendsen 
Da jeg var lille elskede jeg at gå i skole. Det er gået op for mig siden at jeg ikke elskede skolen, 
men jeg elskede at lære. Og jeg lærte også rigtigt meget i de første år af folkeskolen. Jeg lærer 
hurtigt. (…). Det der skete for mig, var at min identitet kom til at være at jeg var god til skole. 
Det var ligesom alt jeg var. (…). Heldigvis kom jeg på efterskole og lærte mig selv at kende, og 
fandt ud af at jeg kan utroligt meget mere end at få høje karakterer. 
Folkeskolen burde fokusere meget mindre på test. Og så skal vi droppe alt der hedder læringsmål 
og planer for hvad man skal lære. Folkeskolen skal lære børn at være nysgerrige og hjælpe dem 
til at finde glæden ved at lære. Og så går det nok hvis man ikke kan forklare berettermodellen 
eller lægge to brøker sammen. 
Karl Soneff 
Indtil mellemtrinnet var det hele mest sjov og ballade, men så begynder man at få sine egne 
individuelle personligheder, og klassen bliver splittet op i grupper. Omkring 7. klasse, hvor man 
får udgangstilladelse og karakterer, bliver det helt umuligt at opretholde et klassefællesskab - 
man er ikke “tvunget” til at være sammen længere, og klassen niveauinddeles på grund af 
karaktererne. Jeg synes, man skulle prøve at gøre noget ved det fra skolernes side.  
Alma Hausgaard Jensen 
Noget jeg savner fra de tidligere år, er den fritid jeg havde efter skole. Det, at komme hjem uden 
at være fuldstændig udmattet og uden en bunke lektier, der står og venter. Jeg kan mærke at i 
indskolingsårene var lysten til at lære en del større, da det var mere præget af leg og korte 
skoledage.  
Valdemar Mellon 
Når jeg kigger tilbage på de første år tænker jeg på skolen som et sted hvor man bare skulle lave 
nogle ting og være sammen med sine venner hvor jeg nu ser skolen meget mere seriøst og 
lærerne er til for at lære os alle de forskellige ting man skal bruge til sin uddannelse og arbejde.  
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Jeg synes skolen burde blive forandret på det område som gør sig på læring, jeg synes at skolen 
burde være mere individuel, hvor man fokuserer på de forskellige elevers egenskaber og så 
styrke dem. 
Magnus Tange Bødker 
I indskolingen var det fedt, at vi havde mulighed for at spille fodbold på fodboldbanen, men 
denne mulighed har ikke været der på mellemtrinnet og i udskolingen. Dette har været 
møgærgerligt. Dette har medført, at mange, inklusiv mig selv, er blevet inde i frikvartererne. Det 
har været fint med lærerskifte undervejs. De lærere, som vi har haft i udskolingen har været gode 
udskolingslærere. Det er dog vigtigt med stabile perioder med samme lærere, så et skifte 
udelukkende mellem de forskellige trin er at foretrække. Jeg har gennem skolelivet set frem mod 
at skulle være de ældste på skolen til sneboldskamp og skumdag. Efter 10 år var det endeligt 
vores tur, men ingen af delene blev til noget. 
Mikkel Jensen 
Mit syn på skolen og skolesystemet blev gradvist ændret i løbet af årene. Først med 
folkeskolereformen som jeg synes var dybt mærkelig, og derefter det ene dumme tiltag fra 
både det offentlige og skolens side. De gode ting, der skulle have været kommet med 
folkeskolereformen oplevede vi aldrig rigtigt, de blev aldrig udført i praksis. Samt havde 
lærerene ikke mere deres forberedelsestid efter reformen, hvilket ramte både lærere og 
elever. Det er som om, at der kom en anden mentalitet mellem lærere, elever, og ledelserne. 
Derudover oplevede jeg gennem hele mit liv kollektiv afstraffelse. Hvis en lille gruppe 
ødelægger noget, så må ingen bruge det. Hvis nogen ikke kan fungere til at være indenfor i 
pauserne, så skal alle være ude, også selvom det blæser og regner. Hvis en lille gruppe 
begyndte at stjæle i det lokale supermarked i pausen, så måtte ingen gå der op. Fra hvor jeg 
står, så så det ikk’ ud for os elever, at man fik taget fat i “rødderne” til de problemer, der 
opstod, i stedet, for at det skulle gå ud over os alle. (…). Tror ikke, at jeg har en løsning som så, 
men min erfaring siger, at ting bedst bliver administreret lokalt. Så altså, mere tillid, frihed og 
resurser til den lokale skole og dens ledelse, da de kender deres elever og lærere bedre end en fra 
undervisningsministeriet. 
 
 
Hvad fremtiden bringer 
 
Og så til allersidst. Det kunne være vældig interessant at alle jer unge mennesker ganske kort 
fortæller lidt om, hvad der nu skal ske. Altså hvad skal du efter afslutningen af 9. klasse? 
 
Eleverne fortæller om deres nære fremtidsplaner. Otte elever skal i gymnasiet og fem på 
efterskole samt Karl der skal på high school i Canada.  
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Alvin Ahlgreen 
Sommerferie! Og så Vibenshus tekniske gymnasium, hvor der er fokus på naturfagene på en 
projektorienteret måde.  
Emilie Johnsen 
Svar: Jeg skal på Tølløse Slots Efterskole i 10. klasse. Og efter det har jeg nogle ideer til hvad 
jeg skal, men det er ikke besluttet endnu. 
Johanne Rattenborg Qvortrup 
Svar: Efter sommerferien skal jeg starte på en sportsefterskole. Jeg glæder mig enormt meget! 
Jeg tror det er sundt at holde en “pause” fra skole. Jeg håber på at få en masse tætte venner, som 
man har oplevet både op- og nedture med, og har en masse minder, som man normalt ikke har 
mulighed for at få.  Efter efterskole har jeg planer om at tage en IB, altså en international 
gymnasial uddannelse. Men intet er fastlagt endnu :-) 
Rebekka Sø Svendsen 
Jeg skal på Aurehøj Gymnasium, som er et gymnasium med en musikprofil. 
Karl Soneff 
Jeg skal på udveksling på en high school i Canada i et år og derefter på Herlev Gymnasium på en 
idrætslinje.  
Louise Hjulmand 
Her efter sommerferien starter jeg på HHX i Ballerup, hvor jeg vil studere Global Business.  
Jeg har også lige fået et job i Meny som ”kassedame”, så der kommer jeg også til at bruge en del 
af min tid.  
Valdemar Mellon 
Nu skal jeg på STX gymnasium, hvor jeg skal gå i 3 år. 
Jonatan Hessner 
Efter sommerferien skal jeg på Sejergårdens musikefterskole, hvor jeg vil bruge et år sammen 
med 70 andre elever, der forhåbentlig er lige så interesseret i musik som jeg er. Jeg har spillet 
akustisk guitar i 9 år, 5 år med elektrisk, og de sidste to år har jeg også taget sangundervisning. 
De sidste par år har jeg fået guitarundervisning og/eller spillet i band ca. 5 gange om ugen. 
Efter efterskolen skal jeg på STX, hvor jeg vil tage musiklinjen. Jeg kunne måske tænke mig at 
blive gymnasielærer.  
Magnus Tange Bødker 
Jeg starter på Køge gymnasium d. 6. august, hvilket længe har været planen. Så det er bare lige 
som det skal være. Dog er det ærgerligt, at ingen af mine bedste kammerater fra årgangen skal på 
gymnasiet efter sommerferien, da de derimod skal på erhvervsuddannelse eller efterskole. 
Mikkel Jensen 
Jeg skal på STX for at studere græsk og latin, for derefter at aftjene værnepligt. På lang 
sigt skal jeg nok noget med historie/teologi af den ene eller anden gren. 
Linus Holm Halling 
Jeg skal på Sortsefterskolen Sjælsølund på ski-linjen i 10 klasse, og det glæder jeg mig meget til. 
Derefter skal jeg på gymnasiet.  
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Alma Hausgaard Jensen 
Svar: Jeg har valgt at tage en STX på Støvring Gymnasium. Jeg har en drøm om senere at 
arbejde med mennesker, der har brug for hjælp, og derfor ser jeg en STX som det første skridt i 
den rigtige retning. 
Asta Krebs 
Jeg starter på Oure Idrætsefterskole her d.9. august i tiende klasse. Jeg skal på efterskole, hvilket 
nok bliver en omvending i forhold til at gå i folkeskolen. Jeg glæder mig rigtigt meget til at få 
nye relationer og lærer nye mennesker at kende på kryds og tværs og også at lære noget om mig 
selv og af egen lyst. 
Karla Skov Petersen 
Jeg skal i gymnasiet. Og det har jeg altid gerne villet. Jeg glæder mig til at møde en masse nye 
mennesker og gå på en ny skole for første gang i 10 år. Samtidig er det jo lidt skræmmende, fordi 
jeg er vant til at vide, hvordan alting fungerer. Efter gymnasiet vil jeg gerne læse videre, men jeg 
ved ikke hvad det skal være eller hvornår.  
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De deltagende elever 
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        Karl Soneff       Jonatan Hessner    Linus Holm Halling    Magnus Bødker 
 
Uden foto: 
Mikkel Jensen      Louise Hjulmand  Asta Krebs 
 
Politikens omtale af elevernes besvarelse 2020 
Herher 
Interview og siden. 
 
 
Projektet er slut – hvad kan vi lære af projektet? 
Uanset at eleverne ikke er valgt efter tilfældighedsprincip (men udgør et Politiken segment) og 
uanset at der er tale om en mindre gruppe elever, hvorfor der ikke kan generaliseres, har 
projektet leveret et vigtigt og nuanceret indblik i, hvordan dagens elever på et givent klassetrin 
har oplevet undervisningen og livet i skolen. 
Der er tale om et deltagerperspektiv. Et barneperspektiv. Det vil sige viden fra dem, der står midt 
i skolen. I orkanens øje. Det er viden der er værd at tage i betragtning.  
Viden der er brugbar for forældre, skolen, lærerne – og børne- og skoleforskere. 
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Jeg har selv gennem årene løbende trukket på børnenes udtalelser. De har ledsaget min forskning 
i form af, at de har kunnet prikke hul i nogle voksenopfattelser – ligesom de har både støttet og 
modsagt andre forskningsdata, jeg undervejs har arbejdet med. 
 
Jeg har nu et relativt stort datamateriale fra denne elevgruppe gennem 10 år. 
Analyse af dette dataset kan informere om, hvordan en række enkelte elever har set på skolen 
gennem en 10-årig periode. Analyse af det enkelte barn/elevs data vil kunne belyse 
vedkommendes skolesyn, hvor nogle dimensioner har været stabilt og andre har ændret sig 
gennem årene. Fx har eleverne alle årene peget på betydningen af anderledes læreprocesser, fx 
emneuger, ekskursioner, udeundervisning – og hertil kommer betydning af kammerater og 
venner. 
Der vil formentlig også kunne spores alders-typiske forståelser, der samtidig fortæller noget af 
den enkelte elevs personlige udvikling (fx ”jeg er gået fra at elske at gå i skole til at elske at 
lære”).  
Endelig vil en granskning af det samlede materiale vise, at eleverne gennem alle årene har peget 
på en række centrale temaer. Her er umiddelbart tale om: 

-  
- En generel skoleglæde, glæde ved undervisningen og især glæde ved at lære 
- Betydningen af venner, kammerater og klassefællesskabet 
- At have gode lærere, og kritik over for mængden af vikarer og lærerskift. 
- En efterlysning af anderledes og alternativ undervisning, fx emneuger, udflugter, 

teaterforløb, tværfaglig undervisning og forløb med parallelklasen  
- En løbende kritik af for meget traditionel undervisning, efterlysning af kreativitet, 

bevægelse – og alt det skolereformen 2014 lovede oplevede eleverne ikke i særligt stort 
omfang. De fik de lange dage, men ikke pædagogikken. 
 

En sådan analyse har jeg til gode. 
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Politiken den 18. august 2020 

 

 


