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Indledning
Et centralt mål for demonstrationsskoleprojekterne var at bidrage til en omlægning af undervisningen i en 

mere elevaktiv, undersøgende og samarbejdende retning. I de kvantitative undersøgelser har vi undersøgt 

en sådan udvikling fra en række perspektiver: I surveys spørger vi de deltagende lærere og elever om 

hvordan de vil karakterisere undervisningen og i elevproduktindsamlingen kan vi identificere træk ved 

elevernes arbejdsformer. I observationsstudierne får vi en mere direkte adgang til dette spørgsmål. 

Observationsstudierne bygger på højt strukturerede observationer af undervisning gennemført af 

studerende uddannet til opgaven. Observationerne er gennemført ved baseline og endline, hver med 

observation af omkring 500 undervisningssessioner (typisk dækkende en lektion eller et modul).

Gennem disse observationsstudier var det målet at beskrive forskellige typer af undervisningsmønstre og 

herved skabe et repræsentativt billede af den typiske organisering af undervisningen og beskrive forskellige 

centrale træk ved undervisningen (målorientering, strukturering, it-brug, læremiddelbrug, opgavetyper 

mv.), således at denne kunne karakteriseres i mere generelle termer. Forskningsspørgsmålene for 

undersøgelsen lyder:

Hvordan kan undervisning karakteriseres i de forskellige fag eller fagområder inden for 
demonstrationsskolernes undervisning?

Hvilke udviklingstendenser kan identificeres gennem interventionsperioden?

Design

Konstruktion af instrument
Indsamlingen af data foregik i et 

digitalt redskab der blev udviklet til 

undersøgelsen. Redskabet bestod i to 

skærmbilleder. På det første 

skærmbillede (se Figur 1) angav 

observatørerne deres eget navn og 

skrev navn på skole, klasse, fag og 

lærer. Systemet knyttede disse 

oplysninger til den unikke 

identifikationskode for den enkelte 

lærer, klasse og skole.
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Figur 1. Skærmbillede ved start på observation



På det næste skærmbillede (se Figur 2) markerede observatøren hvilken aktivitet læreren igangsatte og 

opmærkede desuden sekvensen 

på en række kategorier (mål, 

struktur osv.). Tiden blev 

automatisk angivet af systemet, 

men kunne tilpasses af 

observatøren. Når der skete skift i 

aktivitet oprettede observatøren 

en ny aktivitet ved at klikke på 

knappen 'Ny observation'.

Når lektionen eller modulet var 

slut, klikkede observatøren 'Afslut 

session'.

Kategorier
Kategorierne der blev anvendt ved 

de strukturerede observationer, 

blev udviklet af en forskergruppe 

bestående af Marie Falkesgaard 

Slot, Peter Brodersen, Jeppe 

Bundsgaard og Thomas Illum 

Hansen. Målet var at blive i stand 

til at beskrive forskellige typer af 

undervisningsmønstre. 

Kategorierne var udviklet på 

baggrund af forskernes teoretiske 

forståelse og kategorier for 

undervisning og på baggrund af deres egne tidligere observationsstudier af undervisning. Disse kategorier 

blev testet mod en række videooptagelser af undervisning, og de blev let tilpasset efter den første 

undervisning af observatører.

Til at beskrive mønstre tog vi udgangspunkt i teoretisk viden om processer i undervisning (Bundsgaard, 

2010; Bundsgaard & Hansen, 2010; Sinclair & Coulthard, 1975). Derfor var hovedkategorien ”Aktivitet”, dvs. 

en interaktionssekvens hvor deltagerne i en periode indgår i en ensartet rollefordeling og gentager 

ensartede handlemønstre. Det kan fx være læreroplæg hvor læreren taler og eleverne lytter og evt. stiller 

spørgsmål; det kan være klassesamtale hvor læreren og eleverne diskuterer et emne, genkalder sig et fagligt 

område eller hvor eleverne svarer på lærerens spørgsmål; og det kan være forskellige arbejdsformer som 

individuelt arbejde og gruppearbejde.

De to næste kategorier drejede sig om tydeligheden af mål og undervisningsstruktur. Observatørerne 

skulle således angive om læreren tydeliggjorde mål for undervisningen eller sekvensen mundtligt eller 

skriftligt, og de skulle angive om læreren gav eleverne indsigt i strukturen for lektionens eller modulets 

forløb. Dette kunne også angives som hhv. mundtlig eller skriftlig tydeliggørelse.

Den fjerde kategori omhandlede hvilke typer af opgaver eleverne arbejdede med. Her skelner vi mellem 

tre typer opgaver: Træningsopgaver, som er opgaver hvor eleverne anvender faste procedurer eller husker 
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Figur 2. Skærmbillede af observationsregistreringerne.



konkrete fakta. Det kan fx være træning af stavning, regning, bøjning af verber osv. Vi har tidligere (Hansen 

& Bundsgaard, 2013) valgt at kalde denne type opgaver for repetitive opgaver for det første for at 

understrege den forestilling om gentagen træning der ofte ligger bag anvendelsen af disse, og for det andet 

for ikke at give indtryk af at de andre typer opgaver ikke er træningsorienterede. Men da vi valgte at kalde 

dem træning ved udviklingen af instrumentet, fastholder vi denne betegnelse i dette studie.

Konstruerede problemopgaver er opgaver hvor eleverne får en kontekst for opgaven, men hvor opgaven 

stadig bygger på anvendelse af procedurer og på erindring af fakta. Det kan fx være opgaver hvor elever skal 

beregne hvor meget sand der kan være i en konkret sandkasse, hvor de skal beskrive miljøet eller 

karakterisere en person i en skønlitterær tekst osv.

Virkelighedsnære problemer er problemer som ikke umiddelbart kan løses ved at vælge en kendt 

procedure, men hvor eleverne skal overveje hvad problemet faktisk er, skal afprøve forskellige 

beskrivelsesmodeller og kreativt udvikle løsningsmodeller. Det kan fx være at planlægge en paneldebat, 

diskutere dyrevelfærd, hjælpe en forening med at skaffe medlemmer, beregne hvad det billigste 

mobilabonnement er under givne betingelser osv.

Den følgende kategori handlede om graden af samarbejde. I denne kategori skelnede vi mellem tre 

prototypiske situationer: Individuelt arbejde, individuelt arbejde i grupper (hvor eleverne nok sad sammen, 

men ikke arbejdede på et fælles produkt eller svar) og gruppearbejde med fælles ansvar. Denne kategori 

spillede en særlig rolle sammen med aktivitetskategorien ved fortolkningen af undervisningsmønstre, idet 

den bidrog til at skelne mellem undervisningsmønstre hvor eleverne arbejdede individuelt, og hvor de 

arbejdede i grupper (se senere).

Den sjette kategori handlede om selvstændighed og bestod i om eleverne styrede arbejdet selv, blev 

instrueret eller blot vejledt af lærer eller læremiddel. De følgende to kategorier handlede om it-brug og 

bestod for det første i en kategori om kompenserende it-brug. Her kunne observatøren angive hvor mange 

procent af eleverne der anvendte kompenserende it (typisk læse- og skrivestøtte). Den anden kategori 

bestod i en række prototypiske anvendelser af it: Træningsopgaver, Anden opgaveløsning, Fremlæggelse på 

klassen, Støtte organisering og samarbejde, Produktion af skriftlige produkter, Produktion af multimodale 

produkter, Evaluering, Kommunikation, Vidensøgning og Faglig input undervejs i arbejdet.

Den sidste kategori var lydniveau, hvor observatørerne kunne angive hvordan de vurderede lydniveauet 

på fire trin: Der er stille, Der er arbejdssummen, Lydniveauet stiger op og ned og Der er uro. I Figur 3 ses en 

oversigt over kategorier og de valgmuligheder der var for hver kategori.

Figur 3. Oversigt over kategorier og valgmuligheder

Aktivitet Mål Struktur Opgavetyper Samarbejde

Ankomst og opstart
Rammesætning
Lærerformidling
Klassesamtale
Elevlæsning
Individuelt arbejde
Gruppearbejde
Elevfremlæggelse

Mål formuleres og 
synliggøres

Mål formuleres 
mundtligt

Plan formuleres og 
synliggøres

Plan formuleres 
mundtligt

Træningsopgaver
Konstruerede 

problemopgaver
Virkelighedsnære 

problemer  

Individuelt arbejde
Individuelt arbejde i 

grupper
Gruppearbejde med 

fælles ansvar
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Selvstændighed Kompenserende it-brug Elevens brug af it Lydniveau

Eleverne instrueres af 
lærer/læremiddel

Eleverne vejledes af 
lærer/læremiddel

Eleverne styrer selv 
arbejdet

0%
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

Træningsopgaver
Anden opgaveløsning
Fremlæggelse på 

klassen 
Støtte organisering og 

samarbejde
Produktion af skriftlige 

produkter 
Produktion af 

multimodale 
produkter

Evaluering 
Kommunikation 
Vidensøgning 
Faglig input undervejs 

i arbejdet 

Der er stille
Der er arbejdssummen
Lydniveauet stiger op og 

ned
Der er uro

Opgaven for observatørerne bestod i at opmærke hver observation på alle disse kategorier, hvis det var 

relevant. Hvis ikke eleverne arbejdede med eller på klassen talte om en opgave, ville denne kategori blive 

stående markeret ”Ikke relevant”. 

En ny observation skulle oprettes hver gang der skete skift inden for en af kategorierne. Typisk ville det 

dog være skift i aktiviteten der førte til oprettelse af en ny observation. Men det kunne også fx være hvis 

eleverne begyndte at anvende en anden type it eller hvis lydniveauet skiftede.

Undervisning af observatører
Observatørerne var studerende på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og på læreruddannelser 
i Danmark. Der var ca. 35 observatører i hver observationsrunde (baseline og endline), nogle af disse gik 
igen i begge runder. Observatørerne deltog i en daglang workshop kort før hver observationsperiode. 
Workshoppen blev forestået af Marie Falkesgaard Slot og Peter Brodersen. De studerende blev introduceret 
til instrumentet og til hvordan det skulle anvendes. De enkelte kategorier blev præsenteret og diskuteret (se 
Figur 4) og observatørerne afprøvede instrumentet på en række videooptagede undervisningssessioner.

Figur 4. Observationsguide til observatører

Observationsguide til struktureret observation 
Januar/februar 2014 – april 2015

Aktivitet 
 ”Ankomst og opstart”: Læreren skaber ro, ”I skal sætte jer ned”, ”Martin, ta huen af”, afklaring af 

sociale konflikter, praktiske aftaler, opstart af computere mv. 
 Rammesætning:” vi skal have natur/teknik, vi skal undersøge om der er kommet mere vandpest 

i åen siden sidst og starte med at skrive noter om dette til vores rapport …” 
 Lærerformidling: kan være alle typer af faglig formidling, procesbeskrivelse, 

dialogisk/monologisk hvor læreren typisk vil holde oplæg om dagens emne/fokus.
 Klassesamtale: læreren formulerer opgaver og gentager dem evt., eleverne giver feedback, 

elever og lærere taler om et emne, flere end en elev deltager.
 Elevlæsning: som regel længerevarende aktivitet, kan være stillelæsning individuel eller 
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højtlæsning i par.
 Individuelt arbejde: arbejdsopgaver i elevbog, arbejde på matematikfessor, skrive-læse, regne-

aktiviteter, øve diktat, tabeller, grundstoffer.
 Gruppearbejde: elever arbejder om opgaver i par eller grupper, diskuterer problemstillinger ofte 

indenfor afgrænset tidsramme.
 Elevfremlæggelse: Elever præsenterer deres produkt / vidensbearbejdelse/ tilegnelse 

individuelt, i par eller grupper.

Mål
 Mål formuleres og synliggøres

 Mål formuleres mundtligt

Struktur
 Plan formuleres og synliggøres: læreren fortæller/instruerer om dagens program i forhold til 

proces og produkt, pauser mv., skriver punkter på tavlen eller lignende, så elever i løbet af dagen 
kan følge med i dagens program.

 Plan formuleres mundtligt, læreren fortæller dagens program, skriver ikke på tavlen.

Opgavetyper
 Træningsopgaver: elever arbejder med stavning, regneopgaver, bøjning af tyske verber, tabeller, 

øver sig i grundfærdigheder.
 Konstruerede problemopgaver: elever arbejder med problemopgaver fx du/I skal bygge en 

legeplads på 200 m2: hvor meget sand skal der til for at fylde sandkassen, hvad er diameteren 
på gyngestativet, hvor højt er klatrestativet, hvis det er halvt så højt som spidsen af hallens tag?

 Virkelighedsnære problemer: I skal hjælpe skolens pedeller med at male skolens aula: hvor 

mange liter maling skal der bruges, hvor mange meter malertape, hvor høje stier skal der bruges 
mv. El: Eleverne skal planlægge deres skoletur til England, bestille billetter, opstille budget og 
vælge forskellige muligheder for transport og på den baggrund beslutte sig for den bedste model 
for dette.  

Samarbejde 
 Individuelt arbejde: eleven arbejder alene med opgave/problemløsning, træning af færdigheder 

 Individuelt arbejde i grupper: elever er sat sammen med henblik på samarbejde men arbejder 

reelt alene i gruppen.
 Gruppearbejde med fælles ansvar: eleverne arbejder sammen og træffer fælles beslutninger om 

proces og produkt.

Selvstændighed
 Eleverne instrueres af lærer/læremiddel: elever arbejder med matematikfessor, løser en række 

opgaver og følger en forudbestemt plan for arbejdet.
 Eleverne vejledes af lærer/læremiddel: eleverne har en overordet plan for arbejdet, og læreren 
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giver respons og understøtter, når der er behov for dette. 
 Eleverne styrer selv arbejdet: eleverne har selv lagt en plan for arbejdet, ændrer planen hvis 

nødvendigt, træffer beslutninger og uddelegerer opgaver til hinanden.  Eksempel: eleverne har 
arbejdet med 2. verdenskrig og som afslutning skal de lave et elevprodukt om en begivenhed. 
Eleverne må selv vælge fremstillingsform og hvordan de vil arbejde undervejs.  

Kompenserende it-brug

 Elever bruger fx cd-ord, ordprædiktion, stavekontrol, højtlæsningsfunktion mv. Procenttal 

anviser hvor mange elever der benytter forskellige typer af værktøj som støtte for deres arbejde.
- 0%
-1-25%
-26-50%
-51-75%
-76-100%

Elevens brug af it (PS: I skal ikke score elevers brug af sociale medier)
 Træningsopgaver: Elever arbejder med regnearter i ”Matematikfessor”, øver sig på stavning, 

tabeller mv. 
 Anden opgaveløsning: elever arbejder med excelark i matematik, geogebra eller bruger 

dropboks. 
 Fremlæggelse på klassen: Elever bruger power point / skoletube eller andre værktøjer til at 

præsentere et oplæg/produkt.
 Støtte organisering og samarbejde: elever bruger mindmap, dropboks, wiki, ordsky til at udvikle 

ideer.
 Produktion af skriftlige produkter: Elever bruger computer til at producere færdige opgaver

 Produktion af multimodale produkter: Elever producerer film, tegneserier, lydfortælling, 

simuleringer illustrationer, grafik, layout. 
 Evaluering: Elever skriver logbog, lægger dokumenter i portefolio, svarer på spørgsmål til 

mundtlig evaluering eller fra spørgeskemaer, elever organiserer selv spørgsmål eller metoder til 
evaluering.

 Kommunikation: når elever skriver e-mail eller bruger andre kommunikationsværktøjer til faglig 

samtale
 Vidensøgning: Elever søger viden på nettet eller intranettet. 

 Faglig input undervejs i arbejdet (elever læser tekster eller undersøger simuleringer fra nettet

Lydniveau
 Der er stille: Måske taler læreren, måske taler en elev, men der er også lydeligt opmærksom på 

det som foregår.
 Der er arbejdssummen: Elever taler dæmpet sammen, små udbrud kan forekomme.

 Lydniveauet stiger op og ned: Et mere intenst lydniveau understreger, at der er ”gang i den”, men 

der er ikke tale om uro.
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 Der er uro: det er ikke muligt at høre, hvad der siges rundt i grupperne, og lydniveauet opleves 

decideret som støj.

Indsamling af data
Observationerne foregik to dage på hver af de deltagende 14 skoler i ugerne 2, 4 og 6 ved baseline i 2014 og 

i ugerne 16, 17 og 18 ved endline i 2015. På hver skole var ca. 8 observatører som fulgte hver sin klasse 

gennem den første dag og en anden klasse den anden dag. Hvis en time var aflyst, valgte observatøren en af 

de andre observatørers klasser således at der på denne måde kunne oprettes dobbeltscoringer, der kunne 

bruges til kontrol af kvaliteten af observatørernes kategoriseringer.

Det samlede antal gyldige sessioner der blev observeret ved baseline, var 569 observationer og ved 

endline 508 observationer. Af dem blev 83 lærere observeret i samme fag i både baseline og endline.

Kategorisering af sessioner
Resultatet af observatørernes kategoriseringer af observationer i sessioner var en tabel for hver session 

med en række for hver observation med kategorierne som kolonner. Disse data kan bruges til fx at sige 

noget om hvor meget tid der samlet set anvendes på klassesamtale, individuelt arbejde osv. Men man kan 

ikke umiddelbart sige noget om særlige typer af undervisningsmønstre på denne baggrund. For at kunne 

det, er der brug for en tolkning af hvad den konkrete konstellation af aktiviteter er udtryk for. 

Til det formål udviklede vi en visuel fremstilling af observationer i en session (se fem eksempler i Figur 5). 

I denne fremstilling er hver aktivitet i sessionen angivet som en tuborgklamme der har en længde der svarer 

til varigheden af aktiviteten. De forskellige typer af aktiviteter har forskellige farver, således at man let kan 

identificere ens aktiviteter, og efter noget tid umiddelbart kan se hvilke typer aktiviteter der dominerer i en 

session.
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Figur 5. Visuel fremstilling af aktiviteter i fire sessioner fra danskfaget og en enkelt fra historiefaget  

Individuelt arbejde

Klasseundervisning

Gruppearbejde med fælles ansvar

Elevfremlæggelse

Varierede aktiviteter

Ved udviklingen af kategorier til opmærkning af sessioner udskrev vi samtlige 569 sessioner ved baseline og 

undersøgte dem, således at vi kunne identificere typiske undervisningsmønstre. De visuelle mønstre blev 

lagt ved siden af hinanden på et stort bord, så forskergruppen (der bestod af Marie Falkesgaard Slot, Peter 

Brodersen, Thomas Illum Hansen og Jeppe Bundsgaard) kunne danne sig et første indtryk. På baggrund af 

drøftelser af forskellige eksempler foretog vi en første inddeling ud fra hvilken aktivitet der havde den 
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funktionelle tyngde i de forskellige sessioner, fx klasseundervisning, elevfremlæggelse, gruppearbejde med 

delt ansvar eller varierede aktiviteter (når der er flere aktiviteter, der har funktionel tyngde).

Efterhånden som mønstrene blev identificeret, fordelte vi sessionerne på disse mønstre. Da vi havde en 

nogenlunde fast kategorisering, gennemgik vi de kategoriserede sessioner for at sikre os at kategoriseringen 

kunne bære sessionerne, og at de kategoriserede sessioner stadig faldt under den nu gældende forståelse af 

kategorierne.

Tilgangen var derfor på én gang var datastyret, idet opmærkningen blev udviklet med afsæt i en 

undersøgelse og systematisering af den indsamlede data, og teoristyret, eftersom de foreliggende data var 

produceret med et teoribaseret observationsskema. Ved endline foretog Thomas Illum Hansen og Jeppe 

Bundsgaard opmærkningen på baggrund af de kategorier der var udviklet ved baseline.

Kategoriseringen skete i forhold til to hovedfænomener: Undervisningsmønster (som omtalt ovenfor) og 

opgavetype. 

Undervisningsmønstrene blev primært identificeret ud fra dominerende aktiviteter og 

organiseringsformer med afsæt i aktivitets- og samarbejdskategorien, idet vores tese var at 

undervisningsmønstre kan identificeres ved interaktioner og rollefordeling. Som det fremgår af de fem 

eksempler i Figur 5, er det visuelle mønster ikke altid entydigt, således at der i en session der er identificeret 

som individuelt arbejde, godt kan foregå klassesamtale, gruppearbejde osv. Når mønstret ikke var entydigt, 

tog vi stilling til hvilke aktiviteter der havde funktionel tyngde, dvs. hvilke aktiviteter vi mente at kunne 

identificere som dem undervisningen var organiseret omkring. Hvis der således blev brugt cirka halvdelen af 

tiden på læreroplæg først i undervisningen og dernæst cirka halvdelen af tiden på individuelt arbejde, så 

kategoriserede vi det som individuelt arbejde ud fra den logik at læreroplægget var et oplæg til elevernes 

individuelle arbejde med stoffet. Begrebet funktionel tyngde er en domskategori der hviler på et kvalitativt 

skøn. Derfor var det en fordel at være fire forskere der diskuterede de enkelte eksempler og deltog i 

opmærkningen med henblik på at objektivere de perciperede forskelle og ligheder. Med denne klassificering 

bevægede vi os fra en deskriptiv analyse af frekvens til en karakteristik af undervisningsmønstre, hvilket 

tydeliggør det almene forhold, at kvantitative analyser hviler på kvalitative fortolkninger. I dette tilfælde 

krævede det fx en erfaringsbaseret scenarieforestilling om timerne, og om hvad lærer og elever har brugt 

tiden på. Denne overvejelse kan bruges som en anledning til at identificere begrænsningerne ved denne 

type undersøgelse. I fortolkningen af undervisningsmønstre havde vi kun adgang til observatørernes 

kategorisering af undervisningens sekvenser, men ikke førstehåndskendskab til den konkrete praksis. Men i 

fortolkningen anvendte vi vores tidligere erfaring med undervisning til at fortolke de indirekte indikationer 

vi havde fra observatørernes opmærkning. 

Kategorien Opgavetype byggede på en tolkning af hvilke opgaver der var dominerende i de dominerende 

aktiviteter. Hvis der var opmærket flere opgavetyper, foretog vi en vurdering både på baggrunden af 

varigheden af de aktiviteter hvor de forskellige opgavetyper var anvendt, og på baggrund af hvor i sessionen 

de enkelte opgavetyper var anvendt.

Endelig foretog vi med observationsprogrammet en automatisk kategorisering af undervisningens 

ekspliciterede målorientering og strukturering, idet vi automatisk kategoriserede en session hvor læreren 

havde ekspliceret mål i en eller flere af aktiviteterne, som en målorienteret session. Var der tale om både 

formulerede og synliggjorte og mundtligt formulerede mål, blev sessionen opmærket som både og (dvs. 

som ”Mål formuleres og synliggøres og Mål formuleres mundtligt”). Det samme gjorde sig gældende for 

strukturering. 
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De fire kategorier kan tilsammen bruges til at bestemme interaktivitetens karakter: Hvem gør hvad på 

hvilken måde (med hvilke opgaver) med hvilken grad af bevidsthed om mål og struktur.

Af Figur 6 fremgår de fire kategorier og de begreber vi anvendte til at karakterisere den enkelte session. 

Figur 6. Kategorier og karakteristikker.

Aktivitet Opgavetype Mål Struktur

Individuelt arbejde Træningsopgaver Mål formuleres og synliggøres Plan formuleres og synliggøres

Individuelt arbejde i grupper Konstruerede 
problemopgaver

Mål formuleres mundtligt Plan formuleres mundtligt

Gruppearbejde med fælles 
ansvar

Virkelighedsnære problemer Mål formuleres og synliggøres 
og Mål formuleres mundtligt

Plan formuleres og synliggøres 
og Plan formuleres mundtligt

Gruppearbejde Ingen opgavetype

Klasseundervisning

Elevfremlæggelse

Elevlæsning 

Varierede aktiviteteter

Forskellen mellem individuelt arbejde i grupper og gruppearbejde med fælles ansvar blev identificeret på 

baggrund af observatørernes opmærkning af samarbejdskategorien. Hvis der her var en overvægt af 

individuelt arbejde i grupper, blev sessionen opmærket i overensstemmelse hermed, og omvendt. De 

sessioner hvor der var funktionel tyngde på gruppearbejds-aktiviteter, men ikke angivet samarbejdsform af 

observatørern, blev kategoriseret alene som gruppearbejde.

Karakteristikken varierede aktiviteter er interessant fordi den omfatter sessioner hvor der var en bred 

vifte af aktiviteter i brug, og hvor disse skiftede på måder hvor der ikke kunne identificeres en aktivitet der 

havde funktionel tyngde. 

Database
Data fra observationsstudierne blev samlet i en database hvoraf det fremgik hvilken skole, lærer, klasse og 

fag undervisningen var foregået, sammen med de kategorier og karakteristikker vi omtaler ovenfor. Disse 

data blev desuden knyttet til de undervisende lærere i lærersurveydatabasen. I en anden database blev alle 

observationer knyttet til den overordnede session således at analyser kan gennemføres på konkrete 

aktiviteter. Databaserne er tilgængelige for senere studier i demonstrationsskoleprojekternes 

forskningsdatabase.

Resultater
I det følgende gengiver vi beskrivende analyser på observationsdatasættene. Sammenligninger på tværs af 

baseline og endline er først udført som sammenligninger af tværsnit. Det betyder at vi her ikke 

sammenligner den enkelte lærers udvikling, men udvikling i gennemsnit. Vores data giver også mulighed for 

panelsammenligninger (dvs. sammenligning af den samme lærer i baseline og endline). Men da der kun er 
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83 lærere som er observeret i samme fag i baseline og endline, skal disse data behandles med varsomhed. 

Vi gennemgår derfor analysen af disse data efter analysen af tværsnitsdata og anvender disse analyser til at 

understøtte de iagttagelser vi har gjort ved tværsnittet.

Der er en lang række muligheder for sekundære analyser gennemført på både paneldata og på tværsnit, 

da disse data er integreret med data fra surveys. Sådanne analyser vil vi opfordre til at kolleger, studerende 

og andre gennemfører.

Traditionel og innovativ undervisning
I analysen og fortolkningen af data anvender vi begreberne traditionel og innovativ undervisningspraksis. 

Denne skelnen har rødder tilbage til Dewey der talte om konservativ og progressiv undervisning (Dewey, 

2011). Den traditionelle eller konservative praksis er kendetegnet ved at være lærercentreret, fokuseret på 

lærerens overførsel af viden og elevernes træning af viden og færdigheder i repetitive mønstre. Et typisk 

undervisningsmønster vil således være bygget op af et lærerforedrag, en overhøring/klassesamtale med 

forståelsesspørgsmål, elevernes opgaveløsning og til sidst en opsamling i plenum på klassen. Vi har 

andetsteds kaldt et sådant mønster for LFOP efter forbogstaverne i de fire interaktionssekvenser 

(Bundsgaard & Hansen, 2010). Den innovative eller progressive undervisningspraksis er kendetegnet ved at 

være elevcentreret (men stadig lærerstyret), fokuseret på elevernes undersøgende, problemløsende tilgang, 

hvor læreren tilrettelægger rammerne for elevernes arbejde, bidrager med faglige input i form af oplæg, 

relevante tekster og samtaler og respons når eleverne er et sted hvor de kan drage nytte af det faglige input, 

og hvor eleverne samarbejder i grupper og gør brug af hinandens erfaringer, respons og arbejdsprodukter.

Denne skelnen mellem to idealtyper er i sagens natur grovkornet og vil slet ikke fange de mange nuancer 

og mellemformer som konkret undervisningspraksis vil være udtryk for. Når vi i det følgende undersøger 

hvad der kendetegner forskellige undervisningsmønstre i de forskellige fag, vil vi således heller ikke fastslå at 

noget er traditionelt og noget innovativt, men vi vil anvende de to betegnelser til at beskrive de tendenser 

vi mener at kunne iagttage i data. I demonstrationsskoleprojekterne har vi tillige undersøgt elevprodukter, 

lærermiddelbrug og spurgt lærere og om typisk praksis, it-brug og fagforståelse og elever om typiske 

aktiviteter. Når vi betragter disse data under ét, finder vi det understøttet at der faktisk er 

undervisningspraksisser der kan kaldes mere traditionelle, lærercentrerede, og nogle der kan kaldes mere 

innovative, elevcentrerede.

Fordeling af undervisningsmønstre i fag og fagområder
I Figur 7 ses en oversigt over fordelingen af undervisningsmønstre i seks fag og fagområder. Som det 

fremgår, skiller dansk, matematik og de praktisk-musiske fag sig ud ved at have en meget stor andel 

undervisningsmønstre der er kategoriserede som individuelt arbejde og individuelt arbejde i grupper. Det 

betyder at eleverne i omkring halvdelen af undervisningstimerne overvejende arbejder individuelt med 

opgaver. 
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Figur 7. Fordeling af undervisningsmønstre opdelt på fag ved baseline

Dansk Matematik Naturfag

Sprogfag Kulturfag Praktisk-musiske fag

Note: N=567. Fag: Dansk: dansk (N=156); Matematik: matematik (N=89); Naturfag: 
Natur/teknik, fysik/kemi, geologi, biologi (N=50); Sprog: engelsk, tysk (N=64); Kulturfag: 
historie, kristendomskundskab, samfundsfag (N=70); Praktisk-musiske fag: Billedkunst, 
sløjd, håndarbejde, hjemkundskab, musik (N=85).

Det fremgår af Figur 8 at eleverne i dansk og matematik primært arbejder med træningsopgaver (godt 50% 
af sessionerne i dansk og næsten tre fjerdedele i matematik), mens det kun gælder godt en tredjedel i de 
praktiske-musiske fag. Eleverne i dansk og matematik tilbringer således en meget stor del af undervisningen 
med at arbejde individuelt med træningsopgaver. Vi tolker undervisningsmønstre hvor eleverne primært 
arbejder individuelt eller individuelt i grupper med træningsopgaver, som traditionel undervisningspraksis. 
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Figur 8. Fordeling af opgavefokus opdelt på fag ved baseline

Dansk Matematik Naturfag

Sprogfag
Kulturfag Praktisk-musiske fag

Note: Se note til Figur 7.

Af Figur 9 fremgår det at 70 procent af de sessioner hvor eleverne overvejende arbejder individuelt og 67 

procent hvor de arbejder individuelt i grupper, arbejder de med træningsopgaver. I den overvejende del af 

resten af de sessioner hvor eleverne arbejder individuelt eller individuelt i grupper, har det ikke været 

muligt for observatørerne at angive en opgavetype. 

Cirka en sjettedel af undervisningsmønstrene i dansk er karakteriserede som gruppearbejde med fælles 

ansvar, og godt en tyvendedel som varierede aktiviteter. I disse to undervisningsmønstre arbejdes der i hhv. 

26 og 10 procent af sessionerne med virkelighedsnære problemer. Samlet set er det således vores antagelse 

at knap en tyvendedel af undervisningen i dansk kan karakteriseres som mere innovativ.

I matematik er cirka en femtedel karakteriserede som varierede aktiviteter og cirka en tiendedel 

gruppearbejde med fælles ansvar. Lige som ved dansk vil vi karakterisere disse undervisningsmønstre som 

mere innovative hvis der samtidig foregår arbejde med virkelighedsnære problemer. Det gælder under en 

fjerdedel hhv. nul procent af disse undervisningssessioner. I matematik er det således også omkring en 

tyvendedel af undervisningen der på denne baggrund kan karakteriseres som mere innovativ.

Individuelt arbejde udgør kun omkring en femtedel i de øvrige fag og fagområder, her fylder 

klasseundervisningen til gengæld meget, særligt i sprog og kulturfag. I sprogfag er der også en meget stor 

overvægt af arbejde med træningsopgaver. Man kan antage at det fx drejer sig om udfyldningsopgaver i 

grammatik og glosekendskab. Vi betegner undervisningsmønstre med klasseundervisning, med individuelt 

arbejde, samt med individuelt arbejde i grupper, hvor eleverne arbejder med træningsopgaver, som 

traditionel praksis. Det gælder mere end tre fjerdedele af sessionerne hvor eleverne arbejder i disse tre 

undervisningsmønstre, at de samtidig arbejder med træningsopgaver. Det gælder i øvrigt også omkring en 

tredjedel af de sessioner hvor eleverne arbejder i gruppearbejde med fælles ansvar. En meget stor del af 

undervisningen i sprogfagene kan således også på den baggrund betegnes som en mere traditionel 

undervisningspraksis.
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I kulturfagene har observatørerne ikke kunnet identificere en opgavetype i omkring 40 procent af 

sessionerne. I de fleste af disse tilfælde (godt 60 procent) er undervisningsmønstret karakteriseret som 

klasseundervisning. Man kan antage at disse timer er foregået som oplæg om et kulturfænomen (historisk, 

socialt, religiøst) kombineret med samtale mellem lærer og elever om dette. Således har eleverne ikke haft 

en egentlig opgave at løse, men har blot skulle deltage i samtalen. En sådan foredrags-undervisning kan 

karakteriseres som traditionel.

I de resterende sessioner ses der en ligelig fordeling af træningsopgaver og opgaver som vi har 

karakteriseret som konstruerede problemopgaver og som virkelighedsnære problemer. De konstruerede 

problemopgaver vil i kulturfagene fx være opgaver hvor man svarer på forståelsesspørgsmål til en læst tekst, 

forholder sig til tænkte situationer osv. Virkelighedsnære problemer vil være opgaver hvor eleverne bliver 

bedt om at diskutere et samfundsmæssigt problem, at forholde sig til forskelle i religioner, at overveje etiske 

spørgsmål osv. Vi vil derfor hævde at den del af kulturfagsundervisningen hvor eleverne deltager i 

gruppearbejde med fælles ansvar, og hvor eleverne samtidig arbejder med virkelighedsnære problemer, kan 

karakteriseres som mere innovativ. Det drejer sig om cirka en tredjedel af sessionerne at der er foregået 

gruppearbejde med fælles ansvar, og cirka en tredjedel af disse har handlet om virkelighedsnære 

problemer. 

Ud over at der er færre sessioner der er karakteriseret som individuelt arbejde, adskiller naturfagene sig 

fra dansk og matematik ved at en væsentlig større andel (40 procent) af naturfagsundervisningen er 

karakteriseret som gruppearbejde med fælles ansvar. Det kan dog bemærkes at der ikke er en større andel 

af dette undervisningsmønster i naturfag hvor eleverne arbejder med virkelighedsnære problemer. Der er til 

gengæld en ganske stor andel af sessionerne hvor eleverne arbejder i grupper med fælles ansvar, hvor de 

arbejder med konstruerede problemopgaver. Man kan formode at der er tale om elevforsøg hvor eleverne 

følger en forskrift og derigennem efterprøver det stof der er præsenteret i klasseundervisningen. En sådan 

type undervisning kan også karakteriseres som traditionel, men der kan også være tale om mere 

undersøgende aktiviteter i forhold til velafgrænsede problemstillinger, fx undersøgelse af hvad der sker når 

legemer sænkes ned i en beholder med vand. Samlet kan man karakterisere under en tiendedel af 

naturfagsundervisningen som innovativ (der hvor der foregår arbejde med virkelighedsnære 

problemstillinger i gruppearbejde med fælles ansvar og i sessioner der er karakteriseret som varierede 

aktiviteter).
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Figur 9. Fordeling af opgavetyper på undervisningsmønstre for fag og fagområder 

Note: Læses: procent af et undervisningsmønster hvor der primært anvendes en opgavetype. Fx anvendes primært 
træningsopgaver i 70 procent af de sessioner i dansk hvor der primært arbejdes individuelt).

Endline
Endlineobservationerne resulterede i 508 unikke sessionsobservationer. Som omtalt er der ikke tale om 

sammenligninger af de samme lærere på tværs af de to observationsrunder. Forskelle kan derfor kun 

betragtes som tendenser.

Af Figur 10 fremgår fordelingen af undervisningsmønstre opdelt på fag som det så ud ved endline. I 

dansk kan det umiddelbart se ud til at sessioner der er karakteriseret som undervisningsmønstre med 

individuelt arbejde er mindsket. Men da andelen af sessioner der er karakteriseret som individuelt arbejde i 

grupper, er steget nogenlunde tilsvarende, kan man ikke antage den store forskel. Fordelingen af 

opgavetyper (se Figur 11) er nogenlunde den samme ved endline som ved baseline.

For matematiks vedkommende er der to modsatrettede bevægelser. For det første er andelen af 

individuelt arbejde og individuelt arbejde i grupper steget fra 60 til 70 procent. Men samtidig er andelen af 
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Ingen opgavetype

Dansk 44% 0% 26% 13% 33% 19% 20%
Matematik 0% 0% 0% 4% 0% 13% 0%
Naturfag 40% 33% 20% 27% 0% 50% 0%
Kulturfag 0% 100% 26% 18% 40% 61% 0%
Sprogfag 100% 0% 35% 11% 0% 21% 0%
Praktisk-musisk 100% 100% 44% 32% 27% 80% 0%
Andet 0% 0% 43% 20% 0% 86% 100%
Dansk 44% 100% 0% 13% 0% 16% 30%
Matematik 0% 67% 33% 20% 0% 0% 33%
Naturfag 60% 33% 30% 9% 80% 25% 0%
Kulturfag 0% 0% 22% 36% 20% 13% 50%
Sprogfag 0% 0% 27% 11% 14% 0% 0%
Praktisk-musisk 0% 0% 7% 14% 18% 0% 0%
Andet 0% 0% 33% 30% 0% 0% 0%

Træ
ningsopgaver

Dansk 11% 0% 48% 70% 67% 63% 40%
Matematik 0% 0% 44% 76% 100% 88% 67%
Naturfag 0% 33% 40% 64% 0% 25% 50%
Kulturfag 0% 0% 19% 36% 40% 9% 50%
Sprogfag 0% 100% 35% 78% 86% 79% 100%
Praktisk-musisk 0% 0% 41% 38% 55% 20% 100%
Andet 100% 0% 14% 40% 50% 14% 0%
Dansk 0% 0% 26% 4% 0% 3% 10%
Matematik 0% 33% 22% 0% 0% 0% 0%
Naturfag 0% 0% 10% 0% 20% 0% 50%
Kulturfag 100% 0% 33% 9% 0% 17% 0%
Sprogfag 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0%
Praktisk-musisk 0% 0% 7% 16% 0% 0% 0%
Andet 0% 0% 10% 10% 50% 0% 0%
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V
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gruppearbejde med fælles ansvar steget fra 10 procent til 20 procent af sessionerne. Tilsvarende er der sket 

en numerisk mindre, men forholdsmæssig stor stigning i andelen af virkelighedsnære opgaver fra tre til syv 

procent.

Figur 10. Fordeling af undervisningsmønstre opdelt på fag ved endline

Dansk Matematik Naturfag

Sprogfag Kulturfag Praktisk-musiske fag
Note: N=508. Fag: Dansk: dansk (N=102); Matematik: matematik (N=83); Naturfag: 
Natur/teknologi, fysik/kemi, geologi, biologi (N=43); Sprog: engelsk, tysk, fransk (N=86); 
Kulturfag: historie, kristendomskundskab, samfundsfag (N=56); Praktisk-musiske fag: 
billedkunst, sløjd, håndarbejde, hjemkundskab, musik (N=46).
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Figur 11. Fordeling af opgavefokus opdelt på fag ved endline

Dansk Matematik Naturfag

Sprogfag Kulturfag Praktisk-musiske fag
Note: Se note til Figur 10.

I naturfagene er der sket en ganske stor stigning i andelen af klasseundervisning, særligt på bekostning af 

individuelt arbejde. Den måske mest interessante forskel på base- og endline er at ved endline var næsten 

en tredjedel af de sessioner der er opmærket som gruppearbejde med fælles ansvar, kendetegnet ved at 

opgavetypen var virkelighedsnære problemer, hvor det blot var 10 procent ved baseline (se Figur 12). Hvis 

dette er mere end en tilfældig udvikling, kan det betegnes som en bevægelse imod mere innovativ 

undervisningspraksis.

Også i sprogfagene ses en interessant udvikling, men i den modsatte retning af naturfag. Der er nemlig 

væsentligt større andele (37 procent ved endline mod 13 procent ved baseline) af sprogsessionerne der er 

karakteriseret som individuelt arbejde. Og af disse er tre fjerdedele kendetegnet ved at der arbejdes med 

træningsopgaver. Forskellen i individuelt arbejde er sket på bekostning af klassesamtale-mønstre, hvor 

andelen der er kendetegnet ved at omhandle træningsopgaver i øvrigt også er cirka tre fjerdedele. 

I kulturfagene kan der ikke ses de store forskelle mellem baseline og endline. Dog er der en noget større 

andel træningsopgaver ved endline, og disse er særligt at finde i det individuelle arbejde.

I de praktisk-musiske fag er der til gengæld tale om en ret markant forskel mellem baseline og endline, 

idet knap halvdelen af sessionerne ved baseline var karakteriseret som individuelt arbejde, og en tredjedel 

som gruppearbejde med fælles ansvar, mens det ved endline er nogenlunde omvendt, så det er knap 

halvdelen af sessionerne der er karakteriseret som gruppearbejde med fælles ansvar, og knap en tredjedel 

der er karakteriseret som individuelt arbejde. Der kan dog ikke ses den store forskel i opgavetyper mellem 

baseline og endline.
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Figur 12. Fordeling af opgavetyper på undervisningsmønstre for fag og fagområder

Forskelle undersøgt ved paneldata
I de foregående afsnit har vi præsenteret resultater fra de to tværsnit baseline og endline. I disse to 

undersøgelser blev 83 lærere i både baseline og endline i samme fag observeret. Ved at se på disse data kan 

man med andre ord få en fornemmelse af om de har ændret deres undervisning fra baseline til endline. 

Denne sammenligning fremgår af Figur 13.
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undervisningsmønstre 

Ingen opgavetype

Dansk 80% 100% 17% 11% 6% 20% 22% 0%
Matematik 0% 0% 0% 6% 0% 0% 20% 0%
Naturfag 0% 0% 25% 13% 0% 0% 23% 0%
Kulturfag 50% 0% 50% 6% 18% 0% 50% 40%
Sprogfag 75% 0% 50% 9% 0% 9% 11% 0%
Praktisk-musisk 100% 0% 0% 36% 36% 33% 0% 0%
Andet 0% 25% 40% 48% 29% 40% 50% 100%
Dansk 20% 0% 50% 22% 20% 13% 6% 0%
Matematik 0% 0% 0% 35% 17% 0% 20% 0%
Naturfag 0% 0% 25% 44% 40% 0% 15% 0%
Kulturfag 25% 0% 50% 44% 0% 0% 7% 40%
Sprogfag 0% 0% 50% 39% 19% 18% 0% 40%
Praktisk-musisk 0% 0% 0% 9% 14% 0% 0% 0%
Andet 100% 0% 0% 6% 6% 0% 13% 0%

Træ
ningsopgaver

Dansk 0% 0% 17% 44% 63% 67% 67% 100%
Matematik 0% 0% 0% 29% 83% 100% 40% 100%
Naturfag 0% 0% 25% 13% 60% 50% 46% 0%
Kulturfag 0% 0% 0% 44% 64% 100% 29% 0%
Sprogfag 0% 0% 0% 48% 75% 73% 78% 60%
Praktisk-musisk 0% 0% 0% 45% 36% 33% 100% 75%
Andet 0% 75% 60% 21% 54% 60% 13% 0%
Dansk 0% 0% 17% 22% 11% 0% 6% 0%
Matematik 0% 0% 0% 29% 0% 0% 20% 0%
Naturfag 100% 0% 25% 31% 0% 50% 15% 0%
Kulturfag 25% 0% 0% 6% 18% 0% 14% 20%
Sprogfag 25% 0% 0% 4% 6% 0% 11% 0%
Praktisk-musisk 0% 0% 0% 9% 14% 33% 0% 25%
Andet 0% 0% 0% 24% 11% 0% 25% 0%
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Figur 13. Fordeling af sessionstyper opdelt på fag ved baseline og endline for lærere hvis 
undervisning har været observeret i begge omgange

Dansk, baseline Matematik, baseline Andre fag, baseline

Dansk, endline Matematik, endline Andre fag, endline
Note: N=83. Fag: Dansk: dansk (N=26); Matematik: matematik (N=21); Andre fag: 
Resten af de observerede fag (N=36).

Da der i disse figurer er tale om ganske få observationer, og det statistiske grundlag derfor er spinkelt, vil vi 

blot pege på overordnede tendenser. Hvis vi betragter varieret undervisning, elevfremlæggelse, 

gruppearbejde og gruppearbejde med fælles ansvar under ét (Type A), samt individuelt arbejde (evt. i 

grupper) og klasseundervisning under ét (Type B),så kan man i faget dansk iagttage en ganske lille forøgelse 

fra omkring en fjerdedel til en lille tredjedel af førstnævnte typer af undervisningsmønstre (Type A). I 

matematik er billedet nogenlunde stabilt, måske med et lille fald af den første type i undervisningsmønstre 

(Type A), mens der i andre fag for det første er tale om en mere ligelig fordeling af de to typer (og mellem 

alle typer i øvrigt) og for det andet et lille fald i den anden type af undervisningsmønstre (Type B).

Af Figur 14 fremgår hvilket opgavefokus der er observeret i sessioner med lærere der er blevet 

observeret i både baseline og endline i samme fag. Igen skal det understreges at der er tale om få 

observationer, og at der derfor kun kan gøres forsigtige iagttagelser. 
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Figur 14. Fordeling af opgavefokus opdelt på fag ved baseline og endline for lærere hvis 
undervisning har været observeret i begge omgange

Dansk, baseline Matematik, baseline Andre fag, baseline

Dansk, endline Matematik, endline Andre fag, endline
Note: Se note til Figur 13.

I danskfaget er der tale om en lille forskydning fra sessioner med fokus på virkelighedsnære problemer mod 

konstruerede problemopgaver. I matematik ses der en forøgelse af sessioner med fokus på virkelighedsnære 

problemer fra ingen i baseline til omkring en syvendedel i endline. Derved falder andelen af sessioner med 

fokus på træningsopgaver fra fire femtedele til lige godt halvdelen af de observerede opgavetyper. Også i 

andre fag sker et fald i andelen af sessioner med fokus på træningsopgaver. I disse fag er der særlig tale om 

en vækst i andelen af sessioner med fokus på konstruerede problemopgaver.

De resultater vi kan se med paneldata underbygger således de forskelle der kunne iagttages i den 

foregående undersøgelse af de to tværsnit (baseline og endline).

Analyser af enkeltobservationer
I det foregående har vi rapporteret analyser af de fortolkede data på sessionsniveau. En anden måde at 

undersøge nogle af de samme spørgsmål på er at analysere antal og varighed af de enkelte observationer og 

altså se på hvor lang tid der forholdsmæssigt anvendes på forskellige aktiviteter, og hvor lang tid der 

forholdsmæssigt arbejdes med forskellige opgavetyper. Det er sådanne analyser vi vil foretage i det 

følgende.

Ved observationerne angav systemet startid for hver ny aktivitet (observatørerne kunne ændre denne, 

hvis de fx var kommet bagud med observationerne). Ved afslutningen af sessionen registrerede systemet en 

sluttid. Ved at trække tiden mellem to observationer fra hinanden har vi fået varigheden af den enkelte 

observation. 
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Hvor lang tid bruges der på forskellige aktiviteter?
I Figur 15 ses en oversigt over hvor store andele af undervisningstiden der gennemsnitligt bruges på 

forskellige aktivitetstyper i de forskellige fag. Som det fremgår, er undervisningen generelt orienteret imod 

elevernes aktive arbejde. Således er mellem 17 (dansk) og 38 (naturfag) procent gruppearbejde og mellem 

9 (kulturfag) og 38 (matematik samt praktisk-musiske fag) procent individuelt arbejde. Samlet foregår disse 

to aktiviteter mellem 43 (sprogfag) og 76 (musisk-praktiske fag) procent af tiden. Der foregår kun 

lærerformidling i mellem 6 og 14 procent af tiden og klassesamtale mellem 7 (praktisk-musiske fag) og 14 

(kulturfag) procent af tiden. Som vi så i analyserne på sessionsniveau, fylder det individuelle arbejde rigtig 

meget i matematik og praktiske-musiske fag, men der er forskel i opgavetypen (se Figur 16), således at 

eleverne i matematik arbejder med træningsopgaver i 57 procent af tiden, mens det blot er 29 procent af 

tiden i de praktisk-musiske fag. I kulturfag og naturfag fylder det individuelle arbejde væsentligt mindre, og 

her er gruppearbejdet en væsentligt mere anvendt organiseringsform (hhv. 36 og 38 procent af 

undervisningstiden går med gruppearbejde i de to fag).

I kulturfagene (41 procent) og sprogfagene (42 procent) (men også til dels i dansk og naturfagene (begge 

35 procent)) foregår en forholdsvis stor andel af undervisningen som klasseundervisning hvor læreren 

holder oplæg, eller hvor der foregår klassesamtale eller rammesætning (typisk i form af instruktion i 

opgaveløsning eller tilrettevisning af elever).

Der tegner sig således et billede af nogle fag som er mere klasse- og gruppeorganiserede (særligt 

kulturfag og naturfag), og nogle der er mere individuelt organiserede (særligt matematik, men også praktisk-

musiske fag, dansk og sprogfag).

Figur 15. Gennemsnitlig tid brugt på aktiviteter fordelt på fag ved baseline

Note: N=32296 observerede minutter. Figuren angiver den gennemsnitlige varighed af de forskellige aktiviteter i andele af 
undervisningstiden fordelt på fag. Fag: Dansk: dansk; Matematik: matematik; Naturfag: Natur/teknik, fysik/kemi, geologi, biologi; 
Sprog: engelsk, tysk; Kulturfag: historie, kristendomskundskab, samfundsfag; Praktisk-musiske fag: Billedkunst, sløjd, håndarbejde, 
hjemkundskab, musik.
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I Figur 16 ses hvilke opgavetyper der arbejdes med i de forskellige fag. Heraf fremgår det at matematik 

skiller sig særligt ud ved at over 56 procent af tiden går med enten at arbejde med eller på klassen tale om 

træningsopgaver. Også sprogfag og dansk bruger ganske meget undervisningstid (42 og 34 procent af tiden) 

på at tale om eller arbejde med træningsopgaver.

Kulturfag, naturfag og de praktisk-musiske fag skiller sig ud ved at bruge forholdsmæssigt mere tid på 

konstruerede problemopgaver (16, 32 og 7 procent) og på virkelighedsnære problemer (13, 5 og 10 

procent).

Der tegner sig således et billede af to grupper af fag, hvor den ene gruppe i højere grad kobler til 

omverdenen (kulturfag, naturfag, praktisk-musiske fag), mens den anden gruppe (matematik, dansk og 

sprogfag) i højere grad arbejder med at opøve eleverne i at udføre procedurer (regne, stave, aflæse skrift, 

analysere litterære tekster og grammatik efter skemaer, huske og bøje gloser). Man kunne tolke dette 

således at naturfag, kulturfag og de praktisk-musiske fag har et mere klart billede af en verden (naturen, 

kulturen, håndværkets) som eleverne skal forstå, forholde sig til og mestre, mens matematik, dansk og 

sprogfagene mere opfatter deres opgave som færdighedsopøvende. 

Figur 16. Gennemsnitlig tid brugt på de tre opgavetyper fordelt på fag ved baseline.

Note: Se note til Figur 15.

I Figur 17 har vi gengivet en krydsning af aktiviteter fordelt på fagforståelse, og i Figur 18 en tilsvarende 

krydsning af opgavetyper fordelt på fagforståelse. Det fremgår at den anvendelsesorienterede og den 

dannelsesorienterede lærer lader sine elever arbejde mere individuelt, for den anvendelsesorienterede 

lærers vedkommende i højere grad med træningsopgaver. Den dannelsesorienterede skiller sig ud ved at 

bruge mere tid end sine kolleger på lærerforedrag og klassesamtale.
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Lærerne med fokus på faglig progression og de omverdensorienterede lærere vælger i højere grad at 

lade deres elever arbejde i grupper og bruger forholdsmæssigt mindre tid på selv at holde foredrag og 

samtale på klassen. Den omverdensorienterede stiller i højere grad end sine kolleger konstruerede 

problemopgaver til sine elever.

Selv om der er tale om små forskelle, og det overordnede billede viser at en meget stor del af 

undervisningen foregår individuelt og med træningsopgaver, så tegner der sig alligevel nogle interessante 

forskelle mellem de fire fagforståelser. Noget firkantet kan man sige at den anvendelsesorienterede lærer i 

højere grad vægter træning og individuelt arbejde, den dannelsesorienterede i højere grad vægter 

klassesamtale, den omverdensorienterede lærer er mere orienteret mod elevernes samarbejde om 

konstruerede problemopgaver, mens læreren med fokus på faglig progression også lader sine elever 

samarbejde, men forholdsmæssigt mere med træningsopgaver.

Figur 17. Gennemsnitlig tid brugt på aktiviteter fordelt på fagforståelse ved baseline.

Note: Se note til Figur 15. Fagforståelse ifølge lærernes svar på spørgsmål om hvilket af fire udsagn om faglighed de støtter mest.
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Figur 18. Gennemsnitlig tid brugt på opgavetyper fordelt på fagforståelse ved baseline

Note: Se note til Figur 15. Fagforståelse ifølge lærernes svar på spørgsmål om hvilket af fire udsagn om faglighed de støtter mest.

Tidsforbrug ved endline
Af Figur 19 fremgår andelen af tid brugt på forskellige aktiviteter og opgaver fordelt på fag og fagforståelse 

ved endline. Mest interessant er det nok at der er sket en ganske kraftig opprioritering af arbejde med 

virkelighedsnære problemer, således at der i alle fag på nær kulturfag er sket en fremgang, for de fleste fags 

vedkommende oven i købet en fordobling (dansk, matematik og sprogfag (dog kun fra to til fire procent, 

men der er også sket en fordobling af tidsforbruget på konstruerede problemopgaver)) eller tripling 

(naturfag). Det er dog vigtigt at fastslå at sammenlignet med tiden brugt på træningsopgaver var 

tidsforbruget på virkelighedsnære problemer ikke stort ved baseline og er det heller ikke ved endline. Tiden 

brugt på træningsopgaver er desuden gået betydeligt op i kulturfagene. Ønsket om at udvikle en åben skole 

med kobling mellem kulturfag og kulturinstitutioner ser altså ikke ud til at være slået igennem i de 

undersøgte klasser.

Tidsforbruget brugt på aktiviteter er nogenlunde stabilt fra baseline til endline i de forskellige fag, dog 

med en stor øgning i tiden brugt på individuelt arbejde i sprogfagene, en øgning som har ført til 

forholdsmæssigt mindre tid brugt på klassesamtale og på gruppearbejde. I de praktisk-musiske fag ses lidt 

mindre tid brugt på individuelt arbejde end ved baseline.

Der sker en række interessante forskydninger, vi har vanskeligt ved at tolke direkte i relation til 

demonstrationsskoleforsøgene. De kan derimod tolkes mere generelt som et udtryk for, at lærerne 

genfortolker deres fagforståelse i forbindelse med folkeskolereformen. Eksempelvis ses der et ganske stort 

fald i omfanget af gruppearbejde og en tilsvarende øgning af individuelt arbejde blandt de lærere der 

fokuserer på faglig progression, mens der ses en øget brug af gruppearbejde blandt dannelsesorienterede 

lærere og lærere med et redskabsperspektiv. Det kræver opfølgende forskning og triangulering med 

kvalitative casestudier at belyse de holdningsmekanisme, der er forbundet med disse forskydninger. 
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Figur 19. Gennemsnitlig tid brugt på aktiviteter og opgaver ved endline

Note: N=32853 minutters observationer. Fag: Dansk: dansk; Matematik: matematik; Naturfag: Natur/teknologi, fysik/kemi, geologi, 
biologi; Sprog: engelsk, tysk, fransk; Kulturfag: historie, kristendomskundskab, samfundsfag; Praktisk-musiske fag: billedkunst, sløjd, 
håndarbejde, hjemkundskab, musik. Fagforståelse ifølge lærernes svar på spørgsmål om hvilket af fire udsagn om faglighed de 
støtter mest.

Konklusioner
I indledningen formulerede vi to forskningsspørgsmål. Det første lød:

Hvordan kan undervisning karakteriseres i de forskellige fag eller fagområder inden for 
demonstrationsskolernes undervisning?

Vi skal først (igen) slå fast at når vi giver svar på dette spørgsmål, så er der tale om udsagn som bygger på 

empiri der har været igennem en række fortolkninger fra forskernes udpegning af kategorier der kunne 

opmærkes i, over observatørens valg af aktivitetstyper og forskernes tolkning af mønstre bag 

forskelligheden, og endelig til generaliseringer draget på baggrund af sådanne 

undervisningsmønsterkarakteristikker. Det er derfor afgørende vigtigt at disse konklusioner ses som ét 

blandt flere perspektiver på den komplekse praksis som undervisning er. Men ses disse observationsstudier 

i samspil med de øvrige kilder til praksis (elevproduktindsamling, lærersurvey, forskerobservationer og 

deltagelse i praksis) er der solidt belæg for at sige at den overvejende del af skolens undervisningspraksis er 

ganske traditionel, dvs. lærercentreret med individuelt elevarbejde og mange træningsopgaver, men 

samtidig bør det tilføjes, at der også er forskelle og nuancer i den observerede praksis. 

Vi har således i dette studie identificeret nogle interessante ligheder og forskelle mellem fagene. Vi kan 

på baggrund af observationsstudierne karakterisere dansk, matematik og sprogfagene, sådan som de fag 
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udfoldede sig på de femten deltagende skoler i demonstrationsskoleforsøgsprojekterne, som domineret af 

forholdsvis traditionelle undervisningsmønstre og et udpræget fokus på at eleverne arbejdede med 

træningsopgaver.

Naturfagene og kulturfagene ser ud til at have nogle interessante ligheder idet der her er en stor andel af 

klasseundervisning, men også en mere udbredt brug af virkelighedsnære opgaver i elevernes arbejde. Man 

kunne forsøgsvist vove den antagelse at det hænger sammen med den tætte forbindelse til et 

undersøgelsestema som vi ser i disse fag. Kulturfagene undersøger samfund, historie og religioner gennem 

undersøgelse af kulturgenstande (tekst og andre symbolske artefakter, dvs. primærtekster og faglige 

paratekster herom), mens naturfag undersøger naturgenstande ude i naturen og ofte eksplorativt, fx 

biotoper, eller naturen hentet ind i skolen, ofte laborativt, fx forsøg med karse, der gror, krystaller, der 

dannes osv. 

Der er med andre ord tæt adgang til virkelighedsnære opgaver. I det lys kunne man spørge hvorfor det så 

trods alt er under en tredjedel af sessionerne hvor der arbejdes med virkelighedsnære opgaver.

Man kunne sige at også sprogfagene, dansk og matematik har temaer de beskæftiger sig med, men de er 

kendetegnet ved at have elevernes færdigheder til tale, skrive, læse og regne som centrale opgaver. Deraf 

følger dog ikke nødvendigvis at fagene kun skal arbejde med træningsopgaver løsrevet fra virkelighedsnære 

problemer. Tvært imod, ville læringsvidenskaberne nok sige (Sawyer, 2006). Matematik er kendetegnet ved 

en særlig a priori-tilgang til problemer i verden. Matematik er ifølge nogle forståelser af denne, et fag der 

beskæftiger som med mønstre, systemer og logikker uafhængigt af den omgivende verden. Igen kunne man 

sige at matematik måske nok som videnskab kan betegnes som delvis a priori. Men i folkeskolen er det et 

fag der skal forberede eleverne ikke (kun) på matematik, men på anvendelse af matematik i hverdags- og 

arbejdsmæssige sammenhænge.

Det andet forskningsspørgsmål lød:

Hvilke udviklingstendenser kan identificeres gennem interventionsperioden?

Dette spørgsmål er vi ikke i stand til at svare ret indsigtsfuldt på. Vi har identificeret nogle tendenser, men 

de er ikke entydige. Vi ser at der er sket en øgning i omfanget af arbejde med virkelighedsnære 

problemopgaver i alle fag på nær kulturfagene. Men der ses også en øgning i graden af individuelt arbejde i 

sprogfagene. Det kunne overordnet set tyde på bevægelser imod mere innovative undervisningspraksisser, 

men med afvigelser og tilbageskridt i de mindre fag, fx sprogfagene. 

Disse iagttagelser understøtter det generelle billede af demonstrationsskoleforsøgene, nemlig at 

indsatserne har sat bevægelser i gang hos lærerne og i organisationerne, men at disse bevægelser ikke har 

manifesteret sig i den prototypiske praksis på de involverede skoler. Dertil er forandringerne for store, 

indsatsen for specifik og indsatsperioden for kort.
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