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Forord

Folkeskolen skal give eleverne kundskaber og færdig-
heder, der forbereder dem til videre uddannelse og 
giver dem lyst til at lære mere. Den skal fremme den 
enkelte elevs alsidige udvikling og bidrage til, at ele-
verne får tillid til egne muligheder, kan deltage ak-
tivt i samfundet, kan tage stilling og handle. Skolen 
har endvidere en central rolle i forhold til at klæde 
eleverne på fagligt, socialt og personligt til at vælge 
og gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder 
at give dem kendskab til de mange uddannelsesmu-
ligheder og det arbejdsmarked, som uddannelserne 
retter sig mod. Hvordan det konkret udmøntes, er i 
høj grad op til kommunerne og skolerne at beslutte. 
Derfor er der stor variation i den måde, hvorpå kom-
muner og skoler har grebet opgaven an.

Samtidig er det en præmis, at samfundet i den globa-
liserede verden er blevet meget mere komplekst – det 
gælder også arbejdsmarkedet. Det betyder blandt 
andet, at arbejdsmarkedet ændres hurtigere end 
tidligere. og at det dermed er langt mere udfordrende 
at skulle vælge uddannelse og erhverv i dag end for 
bare 15 år siden.

Ambitionen er, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Af Regerings-
grundlaget Sammen om Fremtiden (2015) fremgår 
endvidere en målsætning om, at mindst 25 procent af 
en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannel-
se direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, og at andelen 
skal op på 30 pct. i 2025. Grundskolen er en grundpil-
le i denne målsætning. 

Det er en stor opgave, som mange steder opleves som 
en udfordring1. Der er behov for, at undervisningen 
i udskolingen generelt styrkes og målrettes, således 
at det bliver en naturlig del af undervisningen og 
skolelederens daglige ledelse at arbejde med at vide-
reudvikle og styrke kvaliteten af den samlede under-
visning i udskolingen og integrere arbejdet med at 
forberede eleverne til at vælge samt gennemføre en 
ungdomsuddannelse i skoledagen. Elementer som 
valgfag, introduktionskurser, praktik og brobygning 
kan for nogle elever ikke stå alene. 

På baggrund heraf har ministeren for børn, under-
visning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, i oktober 

2015 nedsat en arbejdsgruppe for en styrket under-
visning i udskolingen bestående af folkeskolens, de 
frie skolers og ungdomsuddannelsernes parter, samt 
interessenter fra forenings- og erhvervslivet. Der er 
tale om en bred arbejdsgruppe med indsigt i udsko-
lingsområdet på en række områder og med mange 
forskellige synspunkter og interesser.  

Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde 
konkrete anbefalinger og input til, hvordan der kan 
sikres en mere sammenhængende indsats i udsko-
lingen forstået som folkeskolens 7.-9. klassetrin. 
Således indgår øvrige uddannelsesområder ikke, og 
eventuelle barrierer på disse områder adresseres ikke 
i denne rapport. Der er udelukkende fokus på under-
visningen i udskolingen, herunder den faglige un-
dervisning, understøttende undervisning og at skabe 
en sammenhængende skoledag for eleverne.

Arbejdsgruppens opgave har desuden bestået i at 
etablere et fælles vidensgrundlag om eksisterende 
god praksis og komme med inspiration og konkrete 
input til, hvordan skoler og kommuner i højere grad 
kan sikre en mere sammenhængende indsats på 
udskolingsområdet med henblik på at styrke under-
visningen i udskolingen og overgangen til ungdoms-
uddannelserne. 

Arbejdsgruppens arbejde har været struktureret 
omkring i alt fire møder, hvor oplæg og indhentede 
konkret input fra mødedeltagerne er blevet drøftet, 
samt løbende skriftlige bidrag og skriftlige høringer. 
Arbejdsgruppens brede sammensætning har betydet, 
at mange forskellige ideer og bidrag er kommet frem. 

Nærværende rapport skal betragtes som et idekatalog 
med forslag og inspiration til, hvordan undervis-
ningen i udskolingen kan styrkes. Arbejdsgruppen 
har særligt valgt at fokusere på indsatser, der styrker 
elevernes mulighed for at vælge og gennemføre en 
ungdomsuddannelse og senere være i stand til at 
begå sig i samfundet og på arbejdsmarkedet. Der er 
således ikke tale om en udtømmende liste af forslag 
til styrkelse af udskolingen, ligesom der ikke er fuld 
enighed om samtlige forslag til initiativer og indsat-
ser beskrevet i rapporten grundet arbejdsgruppens 
brede sammensætning og begrænsede tidsmæssige 
virke. 

1  Bl.a. Pless, M., m.fl. (2015) og EVA (2015).
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Samtidig er arbejdsgruppen opmærksom på, at en 
række af forslagene til initiativer i vid udstrækning 
allerede er dækket ind rammemæssigt af folkeskole-
reformen. En del af forslagene handler i høj grad om 
udnyttelse og udfoldelse af de rammer, skolerne alle-
rede har for at styrke undervisningen i udskolingen. 

Arbejdsgruppen har bestået af: 
• Folkeskolens parter (Danmarks Lærerforening,  
 KL, Børne- og Kulturchefforeningen, BUPL,   
 Skolelederforeningen, Skole og Forældre og 
 Danske Skoleelever)
• Friskoleområdet ved lærerforeningen og skole-
 foreningerne (Danmarks Privatskoleforening,  
 Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen,  
 Foreningen af Frie Fagskoler og Frie Skolers
 Lærerforening)
• Landsforeningen af 10. klasseskoler i Danmark.
• Ungdomsuddannelsernes parter (Danske Gym- 
 nasieelevers Sammenslutning, Danske Gymna- 
 sier, Uddannelsesforbundet, Gymnasieskolernes  
 Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening,  
 Erhvervsskolernes Elevorganisation, Danske Er- 
 hvervsskoler – Lederne, Landssammenslutningen  
 af Handelsskoleelever, SOSU-skolerne og Danske  
 Landbrugsskoler, Private Gymnasier og Studen-

 terkurser og Lederforeningen for VUC)
• UU Danmark
• Ungdomsskoleforeningen
• LO
• Dansk Arbejdsgiverforening
• Dansk Industri
• Ingeniørforeningen IDA
• Dansk Erhverv.

Formand for arbejdsgruppen var kontorchef Lotte 
Groth-Andersen, Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling. Arbejdsgruppen blev sekretariats-
betjent af medarbejdere fra Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling.
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1. Resume 

Denne rapport er resultatet af arbejdsgruppen for en 
styrket undervisning i udskolingens arbejde i vinte-
ren 2015/2016. 

I rapporten udfoldes de enkelte tematikker, som pej-
lemærkerne adresserer, og de centrale udfordringer, 
som ligger til grund for arbejdsgruppens pejlemær-
ker og initiativforslag. I bilag 1 er viden og forskning 
ydermere udfoldet, og i bilag 2 præsenteres initiati-
ver og praksiseksempler til inspiration til det videre 
arbejde med at styrke undervisningen i udskolingen.

Pejlemærkerne og initiativforslagene tager sit ud-
gangspunkt i arbejdsgruppens viden om og erfarin-
ger med, hvad der virker, og hvor der i dag opleves 
udfordringer i udskolingen på landets skoler. Pejle-
mærkerne tager sit udgangspunkt i arbejdsgruppens 

opdrag. Pejlemærkerne og initiativforslagene er 
udformet med henblik på at sikre en balance mellem 
de forskellige fokusområder og interesser, som er 
repræsenteret i arbejdsgruppen. Pejlemærker og ini-
tiativforslag er målrettet såvel Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling, som ungdomsuddan-
nelser, kommuner, skoler og det offentlige og private 
arbejdsmarked. I arbejdsgruppen er der enighed om 
pejlemærkerne, som alle deltagere bakker op om. 

For hvert pejlemærke har arbejdsgruppen diskuteret 
konkrete initiativer, som kunne understøtte pejle-
mærket. Ministeriet har indsamlet initiativer, som 
er blevet nævnt i arbejdsgruppens diskussioner og 
høringer. Der er ikke fuld enighed om alle initiativ-
forslag, hvorfor de fremlægges som inspiration til 
initiativer.
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Skolen har i de sidste mange år haft et betydeligt fokus 
på at styrke elevernes faglige kompetencer i de enkel-
te fag. Elevernes personlige og sociale kompetencer 
er imidlertid lige så afgørende for, at eleverne forlader 
skolen med de nødvendige forudsætninger for at kunne 
gennemføre en ungdomsuddannelse, få et job og indgå 
som aktive og demokratiske medborgere i det danske 
samfund, hvilket også fremgår af formålsparagraffen 
i folkeskoleloven. Dette er blandt andet tydeliggjort i 
forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen, hvor 
faglige, personlige og sociale kompetencer vægtes på lige 
fod.

Skolernes vigtige opgave i forhold til at udvikle elevernes 
personlige og sociale kompetencer bør derfor tydeliggø-
res og systematiseres. De ekstra timer i både undervis-
ningen i fagene og i den understøttende undervisning, 
som eleverne har fået med folkeskolereformen, giver et 
godt grundlag for, at denne opgave kan opprioriteres. 

Arbejdsgruppen peger i den forbindelse på en række bar-
rierer i forbindelse med skolernes hidtidige arbejde med 
udvikling af elevernes personlige og sociale kompeten-
cer. Faglighed og sociale og personlige kompetencer må 
ikke anskues som adskilte størrelser, men som gensidige 
forudsætninger for at skabe livsduelige børn og unge. 
Motivation, vedholdenhed, robusthed, indsigt i egne 
styrker og svagheder og samarbejdsevner er centralt for 
at kunne tilegne sig faglig viden og kompetencer.  Faglig 
viden og kompetencer er en del af fundamentet for at 
opnå selvforståelse, selvværd og handlemuligheder og 
for at kunne indgå i og bidrage til konkrete arbejdsfælles-
skaber. 

Derudover er det en udfordring, at udvikling af elevernes 
personlige og sociale kompetencer er en opgave, der går 
på tværs af årgange, undervisningen i de enkelte fag og 
i den understøttende undervisning samt i samarbejdet 
mellem skolen og fritids- og foreningsliv, fritidsinstituti-
oner, UU-vejledningen og i nogle tilfælde også social- og 
sundhedsforvaltninger. Opgaven er dermed placeret 
hos mange medarbejdere med forskellig fagprofessionel 
baggrund og med en mindre veldefineret mål- og opga-
vebeskrivelse end det fx er tilfældet for undervisningen i 
fagene. 

Udviklingen af elevernes personlige og sociale kompeten-
cer kræver, at der på skolen er etableret et fælles pæda-
gogisk og didaktisk forståelsesgrundlag til inspiration 
for arbejdet med elevernes sociale og personlige udvik-

Pejlemærke I: 
Skolens opgave i forhold til at udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer skal 
tydeliggøres og styrkes

ling, der anvendes i både undervisningen i fagene, i den 
understøttende undervisning og i det tværprofessionelle 
samarbejde med eksterne parter. Et fælles grundlag kan 
skabe en fælles forståelse for, hvilke forventninger skolen 
har til elevernes personlige og sociale kompetencer 
igennem skoleforløbet, hvilke indikationer for opnåelse 
af kompetencer, der kan anvendes, og hvordan et forstå-
elsesgrundlag kan udmøntes og håndteres på forskellig 
didaktisk og pædagogisk vis i den konkrete undervisning 
for at fremme elevernes personlige og sociale kompeten-
cer. Et fælles forståelsesgrundlag for arbejdet med elever-
nes personlige og sociale kompetencer er også afgørende 
for den løbende dialog og feedback mellem skolen, eleven 
og dennes forældre. 

Endelig er det en udfordring, at de personlige og sociale 
kompetencer heller ikke fra central side er blevet priori-
teret tilstrækkeligt højt. Uddannelsesforskningen har i 
høj grad haft fokus på at afdække virksomme indsatser i 
forhold til faglige resultater, mens det er yderst begræn-
set, hvad der findes af forskning, der afdækker hvilke pæ-
dagogiske og didaktiske tilgange der fremmer elevernes 
personlige og sociale udvikling.

Initiativforslag:  
• Den enkelte skole etablerer et fælles pædagogisk 
 og didaktisk forståelsesgrundlag for arbejdet med  
 elevernes personlige og sociale udvikling, der kan 
 danne baggrund for et systematisk samarbejde på  
 tværs af årgange, undervisningen i fagene og den  
 understøttende undervisning, mellem skolen og  
 eksterne samarbejdsparter og mellem de forskellige  
 professionsfagligheder, der arbejder med elevernes  
 alsidige, personlige og sociale udvikling. 
• Eksisterende viden om arbejdet med udvikling af 
 elevernes personlige og sociale udvikling samles og  
 struktureres, så det er lettere at finde og anvende for  
 skoler, det undervisende personale, personale i 
 fritidstilbud, UU mv., fx som et tværgående emne på  
 EMU.dk.
• Ministeriets vejledning om elevernes alsidige 
 udvikling opdateres, så den i højere grad kan 
 fungere som et konkret arbejdsredskab på skolen med  
 konkrete eksempler på, hvordan der kan arbejdes  
 med læringsmål for personlige og sociale kompeten- 
 cer og tegn på læring, tilrettelæggelse og gennem- 
 førelse af og opfølgning på pædagogiske og 
 didaktiske indsatser i både undervisningen i fagene, 
 i den understøttende undervisning og i samarbejdet  
 med elevernes fritidsliv. I forhold til udskolingen bør  
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 vejledningen tage udgangspunkt i de kompeten- 
 cekrav, der stilles i uddannelsesparathedsvurde-
 ringen, således at den kan fungere som et konkret  
 redskab til skolerne i forhold til at tilrettelægge den  
 opfølgende indsats, der skal sættes i gang i forhold 
 til elever, der ikke vurderes uddannelsesparate på  
 grund af manglende personlige og sociale kompe- 
 tencer. 
• Der iværksættes fra centralt hold og i samarbejde  
 med centrale aktører et forsøg med et nyt medbor-
 gerskabsfag, obligatorisk emne eller tværgående  
 tema, som landets kommuner kan tilmelde sig, der  
 udover elementerne om  karrierelæring fra det obli- 
 gatorisk emne uddannelse og job har fokus på sociale  
 og personlige kompetencer, herunder kompetence- 
 kravene i uddannelsesparathedsvurderingen, 
 kompetencer i forhold til at kunne begå sig i voksen-
 livet og som demokratisk borger i samfundet. 
 Medborgerskab er et tema, som berører mange andre  

 store udfordringer for folkeskolen og det danske sam- 
 fund, end overgang fra grundskole til ungdomsud-
 dannelse, herunder integration, antiradikalisering,  
 ekstremisme og demokratisk dannelse i almindelig- 
 hed. Som en del af forsøget bør der indgå en analyse  
 af, hvordan skolens demokratiske dannelsesop-
 gave  kan løses bedst muligt, og hvordan snitflader 
 og koblinger til eksisterende fag og emner bliver 
 påvirket af et  medborgerskabsfag. Dette involverer/ 
 inkluderer/medfører en vurdering af  behovet for et  
 nyt fag i forhold til en udfoldelse af nuværende 
 elementer i eksisterende fag som dansk, kristendoms- 
 kundskab, historie og samfundsfag fx i form af et  
 tværgående emne i alle obligatoriske fag. 
• De relevante uddannelsesforskningsmiljøer opfordres  
 til at prioritere og igangsætte forskning om virksom- 
 me metoder til at fremme elevernes sociale og per- 
 sonlige udvikling som en integreret del af den faglige  
 undervisning.
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Eleverne kommer i skolen med meget forskellige for-
udsætninger og behov, som ofte bliver mere synlig og 
forstærket, når de når puberteten og samtidig møder 
øgede faglige og sociale krav i de ældste klasser mv. De 
forandringer, eleverne går igennem i skolens ældste 
årgange, må ikke legitimere, at der ikke i tilstrækkelig 
grad stilles høje krav og forventninger til eleverne og til 
undervisningen. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at skolen har et sær-
ligt stort ansvar for at strukturere og tilrettelægge un-
dervisningen i udskolingen, så den udfordrer alle elever, 
så de bliver så dygtige, de kan. Det er derfor vigtigt med 
fokus på, hvordan udskolingen løfter og motiverer både 
de fagligt dygtigste elever og de elever, som har faglige 
udfordringer.
 
Det gælder således om, at lærerne altid har fokus på, 
hvordan alle deres elever bliver så dygtige, som de kan, 
og i den forbindelse har en systematisk tilgang til løbende 
at følge elevernes faglige progression i forbindelse med 
at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. 
Det er derfor helt centralt at bevare fokus på de centrale 
didaktiske elementer, som skoler og kommuner allerede 
arbejder med i forhold til læringsmål, elevplaner mv. Til-
svarende gælder for hele det undervisende personale for 
så vidt angår understøttende undervisning.

Det er arbejdsgruppens oplevelse, at kravet om brug af 
kompetencemål og at kravene i Fælles Mål, herunder 
kompetencemål, stadig skal understøttes for at sikre 
en udvikling af brugen. Arbejdsgruppen vurderer, at 
elevplaner har stort potentiale og kan anvendes som et 
dynamisk videndelingsværktøj, der kan følge den enkelte 
elev gennem grundskoleforløbet og videre på ungdoms-
uddannelserne. Dette potentiale gælder vel at mærke 
kun, hvis elevplanen anvendes som aktivt redskab og 
grundlag for en systematisk dialog og feedback mellem 
undervisere, elever og forældre om fagligt udbytte og 
fremtidige læringsmål og indsatser og ikke blot en op-
samling af data.

Det er i den forbindelse vigtigt, at arbejdet med elevplan 
og opfølgning på uddannelsesparathedsvurderingen 
sammentænkes, så dialog og opfølgning i forhold til den 
enkelte elev tilrettelægges som en sammenhængende 
indsats, der både omfatter styrkelse af faglige, personlige 
og sociale kompetencer, og som inddrager både lærere, 
pædagoger, UU-vejleder og øvrige fagprofessionelle, som 
arbejder med eleven. En systematisk anvendelse af elev-

Pejlemærke II: 
Høje forventninger til alle elevers læringsudbytte og øget undervisningsdifferentiering

planen er endvidere af stor betydning for, at skolen kan 
have en tæt dialog med og inddragelse af forældrene om 
opfølgning på faglige, sociale og personlige udfordringer 
og valg af uddannelse. Også skolebestyrelsens ansvar for 
at lave principper for skole-hjemsamarbejde kan under-
støtte denne udvikling.     

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at undervisningen 
skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs læring og 
udvikling, hvorfor arbejdet med undervisningsdifferen-
tiering skal understøttes og styrkes. Undervisningen i de 
enkelte fag bør målrettes mod den enkelte elevgruppes 
behov, for eksempel ved øget differentiering af indholdet 
af de undervisningsforløb, fokus på de mange forskellige 
måder at lære på, øget anvendelse af intensive lærings-
forløb (turboforløb), talentforløb, to-voksenordning, 
holddannelse, linjer og valgfag. Den understøttende un-
dervisning, og de muligheder, der er for at anvende andre 
professionsfagligheder, bør i den forbindelse anvendes 
aktivt til at skabe varierede og differentierede undervis-
ningsforløb, målrettet forskellige elevgrupper. 

Initiativforslag:
• Skoleledelserne er i løbende og systematisk dialog 
 med det undervisende personale om, hvordan det  
 går deres elever, og personalet er i dialog med 
 eleven på baggrund af data om elevens progression.  
 De nødvendige informationer og data samt vejled- 
 nings- og inspirationsmateriale for en systematisk og  
 løbende feedback og dialog bør stilles til rådighed 
 på en lettilgængelig måde for ledere og lærere, for  
 eksempel via EMU.dk og den kommende brugerportal  
 og LIS. 
• Der udvikles arbejdsmetoder og redskaber, som gør  
 det lettilgængeligt for underviseren og hjemmet 
 at følge elevernes progression. For eksempel gøres  
 dette ved at arbejde aktivt med elevplanen med hen- 
 blik på at understøtte arbejdet med elevernes pro- 
 gression og sætte elevens læring i centrum. Redska- 
 berne bør indeholde konkret vejledning og inspiration  
 til formulering af fremadrettede læringsmål og  
 tilrettelæggelse af opfølgende indsatser og diffe - 
 rentierede læringsforløb for de enkelte elever, der 
 tager udgangspunkt i deres faglige niveau, deres  
 personlige og sociale kompetencer, progression, 
 særlige udfordringer og læringsmål. Redskaber og  
 arbejdsmetoder skal også omfatte opfølgning på  
 uddannelsesparathedsvurdering i 8. og 9. klasse.
• Der udvikles fra centralt hold inspirations- og 
 vejledningsmaterialer til, hvordan skoler og under- 
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 visere kan udvikle en målrettet indsats for de elever,  
 som ikke vurderes uddannelsesparate i 8. klasse. 
 Dette materiale skal supplere skolernes øvrige 
 arbejde med at udfordre alle elever i deres valg af  
 ungdomsuddannelse. Inspirationsmaterialet skal  
 blandt andet beskrive mulighederne for anvendelse 
 af de nye holddannelsesregler til turboforløb, talent 
 forløb og udskolingslinjer og komme med konkret  
 vejledning og gode eksempler på, hvordan det kan  
 gøres. Materialet bør blandt andet indeholde eksem- 
 pler på pædagogiske metoder og undervisningsforløb  
 målrettet elever i udskolingen, der på grund af fag-
 lige, sociale eller personlige udfordringer er ved   
 at miste deres motivation og tilknytning til skolen.

• Der udvikles fra centralt hold inspirations- og vejled- 
 ningsmateriale til, hvordan skoler og undervisere kan  
 udvikle en målrettet indsats for, at de dygtigste elever 
 udfordres fagligt. Et særligt fokus er her elever, hvis  
 faglige niveau rækker ud over grundskolens faglige  
 mål. Materialet bør blandt andet indeholde eksem- 
 pler på pædagogiske metoder og undervisningsforløb  
 målrettet de elever i udskolingen, der har særligt  
 stærke faglige kompetencer, og som er i fare for ikke  
 at udfordres tilstrækkeligt i udskolingen. Herved er  
 disse elever i fare for at miste deres uddannelsesmoti- 
 vation og at få dårlige arbejdsvaner
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Alle elever skal motiveres og have lyst til at lære gennem 
deres skolegang. Derfor skal de forstå meningen og an-
vendeligheden af det, der foregår i timerne, via variation 
i de undervisningsformer, der anvendes. En EVA-undersø-
gelse om  Skolers arbejde med at forberede elever til ung-
domsuddannelse fra 2015 peger på en udbredt holdning 
blandt lærere og ledere, at fagrækken i udskolingen, Fæl-
les Mål i fagene samt de nationale test og prøveformerne 
begrænser deres muligheder for at tilrettelægge tværfag-
lige forløb med for eksempel de praktisk-musiske fag og 
ikke i tilstrækkelig grad giver tid eller rum til at arbejde 
med fagenes indhold på måder, som giver anledning til 
praksis- eller anvendelsesorienterede forløb.  

Det er vigtigt at understøtte varieret og anvendelses-
orienteret undervisning i udskolingen, både i undervis-
ningen i de enkelte fag og i den understøttende under-
visning, så alle elever motiveres og får lyst til at lære. 
Undervisningen i udskolingen skal bidrage til at give 
eleverne et kendskab til det omgivende samfund og opnå 
konkret viden og praktisk erfaring med, hvad det, de 
lærer i skolen, skal bruges til og om hvilke uddannelser 
og jobmuligheder, der er relevante i forhold til elevernes 
kompetencer evner og motivation. 

Intentionerne i folkeskolereformen, den længere og 
varierede skoledag og den åbne skole giver bedre mulig-
heder for at anvende varierede og anvendelsesoriente-
rede undervisningsformer. Det øger også mulighederne 
for, at flere kompetencer kan komme i spil i udskolingen i 
den understøttende undervisning og gennem et tætte-
re samarbejde mellem lærere, pædagoger og eksterne 
aktører, virksomheder, foreningslivet, undervisere fra 
erhvervsskolerne, gymnasierne, VUC, produktionsskoler-
ne, ungdomsskolerne og andre relevante kompetencer er 
styrket.

Arbejdsgruppen vurderer på baggrund af eksisterende 
viden , at der er et stort behov for at understøtte udviklin-
gen af den pædagogiske og didaktiske praksis, så skoler 
og det undervisende personale også i praksis er i stand til 
at tilrettelægge en skoledag og undervisning med øget 
variation og anvendelsesorientering. Praksis viser, at 
variationen fra skole til skole er stor. Opgaven er derfor at 
øge muligheden for at dele de gode idéer og øge mulighe-
den for tværsektorielt samarbejde. Desuden er der behov 
for at sikre, at der alle steder er den nødvendige faglighed 
og de nødvendige pædagogiske og didaktiske kompeten-
cer til stede i forhold til at sikre en anvendelsesorienteret 
undervisning i fagene.

Pejlemærke III: 
Øget variation og anvendelsesorientering i udskolingens undervisning

Undersøgelser peger på udfordringer i forhold til mate-
matik og naturfag, hvor mange elever mister interessen 
og motivationen for fagene gennem skoleforløbet som 
blandt andet kan imødekommes af en mere anvendelses-
orienteret og praksisnær undervisning. Alle fagområder 
bør dog styrkes i anvendelsesorientering og tværfaglige 
samarbejder, således også de humanistiske og de prak-
tisk/musiske fag. Udfordringer med interesse og motiva-
tion går ud over det faglige niveau og betyder fx, at færre 
vælger en naturfaglig uddannelses- og karrierevej. Der 
er behov for at styrke tilrettelæggelse og indhold med en 
øget vægtning af anvendelsesorientering og inddragel-
se af eksempler på konkret anvendelse af naturfaglige 
kompetencer fra virkeligheden, så undervisningen gøres 
mere relevant og udfordrer både fagligt stærke og fagligt 
svage elever, og så den, blandt meget andet, forbereder 
eleverne til undervisningen og de faglige krav på ung-
domsuddannelserne. 

Initiativforslag: 
• Der etableres et forsøgs- og udviklingsprogram fra  
 centralt hold og i samarbejde med centrale aktører,  
 der skal udvikle og kvalificere praksis- og anvendel- 
 sesorienterede undervisningsmetoder og tilrettelæg- 
 gelsesformer i udskolingen. Her kan der blandt andet  
 ses nærmere på ungdomsuddannelsernes erfaringer 
 og undervisningspraksis. Programmet skal både ud- 
 vikle læringsforløb i de enkelte fag og tværfaglige for- 
 løb, hvori både obligatoriske fag og valgfag/linjefag  
 indgår, med henblik på at understøtte og inspirere  
 skolerne i deres arbejde med at organisere og udvikle  
 udskolingen i sin helhed. Programmet skal løbende  
 generere inspirations- og vejledningsmateriale, som  
 formidles via EMU, læringskonsulenterne i 
 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og  
 andre formidlingsaktiviteter, så også skoler og kom- 
 muner, der ikke deltager i programmet, får hurtig  
 glæde af den viden, der opnås. 
• Eksisterende viden om praksis- og anvendelsesorien- 
 terede metoder, undervisningsforløb og konkrete  
 skolesamarbejder mellem skoler og eksterne 
 parter samles og struktureres, så det er lettere at  
 finde og anvende for skoler og det pædagogiske 
 personale, fx på EMU.dk. Praksis- og anvendelses-
 orienterede undervisningsforløb prioriteres i den  
 løbende udvikling af materialer til de enkelte fag på  
 EMU.dk, herunder materialer til de praktisk/musiske  
 fag og valgfag. 
• Det nuværende vejlednings- og inspirationsmate- 
 riale om åben skole til lærere, pædagoger, skoledelse  
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 og kommuner, herunder gode råd og procesværktøjer  
 til at etablere åben skole-samarbejder, praksis-
 eksempler og links til sider og portaler som skole-
 tjenesten.dk, Skolemix.dk, skoletjeneste-
 netværket.dk mv. skal struktureres og samles således,  
 at det er mere brugervenligt. Også andre formidlings- 
 kanaler kan overvejes med henblik på at skabe 
 opmærksomhed på eksisterende materiale og 
 portaler.
• Der udvikles fra centralt hold yderligere vejlednings-  
 og inspirationsmateriale om, hvordan åben 
 skole-samarbejder kan bidrage til skolernes arbejde  
 med at udfordre og vejlede alle elever i deres 
 uddannelses- og karrierevalg, herunder fokus på  
 samarbejder med ungdomsuddannelser og det 
 private og offentlige arbejdsmarked. 
• Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings  
 læringskonsulenter tilbyder bistand til skoleledelser,  
 undervisere og andre relevante aktører i forhold til at  
 sikre videndeling og kompetenceudvikling med 
 henblik på at styrke den praksisnære viden om etable- 
 ring af åben skole-samarbejder og udvikling af 
 læringsaktiviteter med fokus på elevernes lærings-
 udbytter, herunder Fælles Mål.
• Folkeskolens centrale parter har i deres løbende 
 dialog med forlag og andre undervisningsmiddel-
 producenter fokus på udvikling af nye formater, der 
 i højere grad lægger op til variation og inddragelse af  
 virkeligheden. 
• Folkeskolerne skal i højere grad søge at inddrage  
 offentlige og private virksomheder og erhvervsliv i  
 undervisningen. Det skal i den forbindelse undersø- 
 ges, om skoletjenesterne kan bidrage til at skabe en  
 organisatorisk ramme om samarbejdet. De centrale  
 aktører kan med fordel samarbejde om at udbrede  
 en samarbejdspraksis blandt landets erhvervsliv og  
 folkeskoler i højere grad, end vi ser i dag. 

• Der nedsættes en ny gruppe af både praktiske og  
 teoretiske videnpersoner, der kan følge de igang- 
 værende initiativer for mere anvendelsesorienterede  
 prøveformer, som Styrelsen for Undervisning og 
 Kvalitet har iværksat. Gruppen vil desuden kunne  
 komme med anbefalinger til yderligere tiltag på   
 prøve- og testområdet med henblik på at under-
 støtte en mere praksisnær og problemorienteret 
 undervisning i hele fagrækken fx forsøg med at   
 udvælge og prioritere mere anvendelsesorienterede  
 pensumkrav i de obligatoriske fag. 
• Den enkelte skolebestyrelse opfordres til i sit tilsyn  
 med undervisningen i hele fagrækken at rette fokus  
 på skolens undervisning i matematik og naturfag med  
 henblik på at afdække, om der er særlige udfordrin-
 ger på skolen i forhold til elevernes faglige niveau og  
 motivation i matematik og naturfag.
• Der iværksættes en national indsats i forhold til at 
 udvikle undervisningen i udskolingen (og delvist på  
 mellemtrinnet) i matematik og naturfag og øvrige  
 fag med en øget vægtning af anvendelsesorientering.  
 Derudover bør den nationale indsats indeholde 
 initiativer til tidligere identificering af unge med 
 faglige udfordringer i disse fag samt handleplaner i  
 forhold hertil. Som led i indsatsen bør der iværk-
 sættes initiativer, som styrker den naturfaglige og  
 tværfaglige undervisning med fx matematik. 
 Videnspredning inden for naturfagsundervisning  
 vil være relevant at medtænke. Det kunne fx 
 omhandle ressourcepersoner og fagteams rolle i  
 udviklingen og styrkelsen af undervisning i naturfag.  
 Der kan blandt andet hentes inspiration fra 
 projektet Matematik i alle fag fra Norge samt DLF,  
 Skolelederforeningen og Ministeriet for Børn, 
 Undervisning og Ligestillings forsøgs- og udviklings- 
 program om udvikling af kvalitet i undervisningen i  
 dansk og matematik.
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Med de ændringer, der fulgte eud-reformen i 2014, blev 
vejledningsindsatsen revideret, så den nu i højere grad 
er målrettet de elever, der ikke vurderes uddannelsespa-
rate i 8. klasse. Denne revision skaber en ny præmis for 
den kollektive vejledning og for de elever, som vurderes 
uddannelsesparate. Det er arbejdsgruppens oplevelser, at 
der er udfordringer med at sikre, at alle elever udfordres i 
og vejledes om uddannelsesvalg. 

Ud over den kollektive vejledning af både de uddan-
nelsesparate og de ikke-uddannelsesparate elever skal 
arbejdet med at udfordre alle elever på deres uddannel-
sesvalg og give dem viden og valgkompetencer i forhold 
til fremtidig uddannelse og job ske via det obligatoriske 
emne uddannelse og job. 

Hvis uddannelse og job skal indfri denne intention, skal 
det obligatoriske emne i langt højere grad integreres i 
undervisningen i fagene og i den understøttende under-
visning, herunder sammentænkes med den åbne skole.

Den kollektive vejledning, som leveres af UU, skal basere 
sig på en solid basisviden hos alle elever om de forskellige 
uddannelses-, erhvervs- og karrieremuligheder, de har ef-
ter grundskolen. Denne viden skal eleverne blandt andet 
opnå i uddannelse og job. 

Undervisningen i uddannelse og job prioriteres og løses 
meget forskelligt på skolerne, og bliver enten gennem-
ført af skolernes selv af UU eller i samarbejde. Det er af-
gørende, at tilrettelæggelsen af undervisningen i uddan-
nelse og job sker i et samarbejde mellem skolen og UU, 
så der bliver en sammenhæng mellem undervisningen i 
uddannelse og job og den kollektive vejledning.

Undervisningen i fagene giver eleverne konkrete erfarin-
ger med emner, problemfelter og lignende, der knytter 
sig til fag og fagmiljøer i fx de forskellige erhvervsuddan-
nelser og studieforberedende ungdomsuddannelser. Lige 
som skolens generelle arbejde i både undervisningen i 
fagene og i den understøttende undervisning med udvik-
ling af elevernes personlige og sociale udvikling har stor 
betydning for at udvikle elevernes handle- og valgkompe-
tencer. Samtidig kan undervisningen i uddannelse og job 
bidrage til at skabe den relevans og anvendelsesoriente-
ring, som efterspørges i undervisningen i udskolingen. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at kompetencemåle-
ne for og undervisningen i uddannelse og job med fordel 
i højere grad kan integreres i undervisningen i fagene og 

i den understøttende undervisning og samtidig kobles 
med den kollektive vejledning. Arbejdsgruppen peger 
i den forbindelse på, at det er centralt at fastholde, at 
det er UU-vejlederne, der har ansvaret for den konkrete 
vejledning om uddannelsesvalg, uddannelsesretninger, 
faglige forventninger på de enkelte uddannelsesretnin-
ger osv., mens det undervisende personale, med en øget 
inddragelse og anvendelse af viden om, hvad der venter 
eleverne efter skolen, har ansvaret for at udvikle elever-
nes faglige, personlige og sociale kompetencer og forud-
sætninger for at kunne træffe og gennemføre beslutnin-
ger, herunder valg af ungdomsuddannelse. Det vil være 
oplagt at tilrettelægge en del af undervisningen, således 
at mulighederne for at samarbejde med  eksterne under-
visere fra fx ungdomsuddannelse og erhvervsliv udnyttes, 
fx i regi af den åbne skole. Udmøntningen af skolebesty-
relsens principper for både åben skole, understøttende 
undervisning mv. kan understøtte denne udvikling. 
Arbejdsgruppen peger på, at det kan være hensigtsmæs-
sigt at tage udgangspunkt i begrebet karrierelæring og 
-vejledning som et omdrejningspunkt for en øget integra-
tion af uddannelse og job med den øvrige undervisning. 
Samtidigt er det vigtigt at anerkende, at faktorer uden 
for skolelivet har stor indflydelse på elevers valg og gen-
nemførelse af en ungdomsuddannelse, herunder familie 
og venner. 
 
Initiativforslag: 
• Skolerne tilrettelægger i samarbejde med UU og 
 andre relevante aktører i højere grad det obliga-
 toriske emne uddannelse og job som egentlige 
 undervisningsforløb integreret i undervisningen i  
 fagene og i den understøttende undervisning inden  
 for den nuværende samlede timeramme i udsko- 
 lingen, så der sikres større forståelse og sammen- 
 hæng mellem det, eleverne lærer, og den viden, de 
 opnår, om fremtidige karriere- og uddannelsesmulig- 
 heder. 
• Der gennemføres fra centralt hold og i samarbejde  
 med centrale aktører et forsøg med uddannelse 
 og job som et integreret element i undervisningen 
 i udvalgte fag, herunder med øget fokus på 
 karrierelæring. Det kan i den forbindelse med et 
 sådan frivilligt forsøg være relevant at se på konkre- 
 te anbefalinger og eksempler på, hvordan samspillet  
 mellem UU og det undervisende personale kan og bør  
 tilrettelægges. Her kan der fx hentes inspiration fra KL  
 og DLF’s initiativ Udsyn i udskolingen.
• Der udvikles og formidles yderligere inspirations-  
 og vejledningsmateriale med henblik på at styrke og  

Pejlemærke IV: 
Alle elever, også de uddannelsesparate, skal udfordres og vejledes i deres valg af 
ungdomsuddannelse og karrierevalg
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 integrere det obligatoriske emne uddannelse og job 
 i undervisningen i alle relevante obligatoriske fag  
 og i den understøttende undervisning. Inspirations- 
 materialet skal blandt andet indeholde eksempler på,  
 hvordan der kan opstilles læringsmål for eleverne, 
 der både rummer læringsmål for faglig undervis-
 ning og for karrierelæring, og konkrete eksempler på  

  undervisningsforløb, herunder som led i åben skole  
 med inddragelse af ungdomsuddannelser, arbejds- 
 marked og virksomheder. Eksisterende viden om 
 metoder og konkrete undervisningsforløb i uddan-
 nelse og job skal ligeledes samles og struktureres, så  
 det er lettere at finde og anvende for skoler og det  
 undervisende personale, på EMU.dk.



15  • Rapport fra Arbejdsgruppen for en styrket undervisning i udskolingen

Det undervisende personales kompetencer og under-
visningsmetoder har afgørende betydning for elevernes 
læringsudbytte og oplevelse af læringsaktiviteternes 
værdi. Det faglige løft, der er gennemført i indskolingen  
gennem de sidste 10-15 år, er blandt andet baseret på en 
systematisk kompetenceudviklingsindsats i forhold til fx 
uddannelse af læsevejledere, udbredelse af forsknings-
baserede undervisningsmetoder, skolestartsforsøg med 
inddragelse af pædagoger i den samordnede indskoling 
og tættere samspil mellem skole og SFO mv. Der har 
ikke på samme vis været opmærksomhed på, at et løft 
af undervisningen af udskolingselever på tilsvarende vis 
kræver et mere systematisk kompetenceløft hos under-
viserne. Dette gælder både i forhold til pædagogik og 
didaktik, målrettet skolens ældste elever, og i forhold til 
deres faglige kompetencer i forhold til fag og udvikling af 
elevernes alsidige, personlige og sociale kompetencer.  

Undervisernes tilgange og undervisningsmetoder i 
udskolingen kan med fordel styrkes og understøttes 
med henblik på, at undervisningen i højere grad tager 
udgangspunkt i elevernes aldersmæssige forudsætninger 
og behov samt anerkendte metoder, der både fastholder 
elevernes motivation og fokuserer på deres læringsud-
bytte.  

Kendskab til bredden i ungdomsuddannelserne og efter-
følgende beskæftigelsesmuligheder er afgørende for, at 
det undervisende personale kan gøre deres elever både 
fagligt, personligt og socialt parate til videre uddannelse. 
Skolens undervisere skal have et grundlæggende kend-
skab til det faglige indhold, niveau og læringskulturerne 
på de forskellige ungdomsuddannelser, så de kan inddra-
ge og aktivere dette kendskab i deres undervisning. Det 
er i høj grad relevant i forhold til erhvervsuddannelserne, 
hvor flere undersøgelser peger på, at der mangler kend-
skab hertil blandt det undervisende personale i folke-
skolen. Det vurderes ikke at være nødvendigt, at skolens 
undervisere har indgående kendskab til alle uddannelses-
retninger på ungdomsuddannelserne, men de bør have 
indblik i de mere overordnede retninger.

Det kræver, at samarbejdet mellem det undervisende 
personale i udskolingen, ungdomsuddannelserne og 
vejlederne i UU styrkes. 

Initiativforslag: 
• Der tages i den igangværende kompetenceudvik- 
 lingsindsats frem mod 2020 lokalt stilling til, hvor- 

Pejlemærke V: 
Undervisernes kompetencer i forhold til undervisning af elever i udskolingen skal styrkes, 
og folkeskole og ungdomsuddannelser skal have bedre kendskab til hinanden 

 ledes prioriteringen af den løbende opkvalificering  
 af det undervisende personale i udskolingen kan øges,  
 således at nye pædagogiske metoder tages i brug og  
 indgår som en integreret del af undervisningsforløbe- 
 ne i de enkelte fag og i den understøttende under- 
 visning, herunder undervisningsdifferentiering, øget  
 praksis- og anvendelsesorienteret undervisning og  
 karrierelæring/uddannelse og job. 
• Det prioriteres lokalt at arbejde med den løben-  
 de proces med kapacitetsopbygning i udskolingen,  
 fx anvendelse af faglige vejledere i de enkelte fag,  
 øvrige ressourcepersoner, tværprofessionelt samar- 
 bejde mellem lærere, pædagoger og andre professi- 
 oner og pædagogisk læringscenter i udskolingen 
 som supplement til eller erstatning for den traditio- 
 nelle kompetenceudvikling.
• Der gennemføres en evaluering som led i følgeforsk- 
 ningsprogrammet for folkeskolereformen af den  
 lokale kapacitetsopbygning i udskolingen i form af  
 blandt andet anvendelsen af faglige vejledere, øvrige  
 ressourcepersoner, tværprofessionelt samarbejde og  
 anvendelse af det pædagogiske læringscenter, med  
 henblik på at opnå konkrete anbefalinger og praksis- 
 rettet vejledning til, hvordan dette kan anvendes i 
 forhold til at styrke den løbende og praksisnære   
 kompetenceudvikling af folkeskolens lærere og øvrige  
 undervisende personale.  
• Der arbejdes lokalt med systematisk at udvikle og  
 etablere samarbejds- og videndelingsmodeller mel- 
 lem undervisere på skoler, erhvervsskoler, gymnasier,  
 VUC’er, produktionsskoler og UU-centre. Hensig-
 ten er, at underviserne får større kendskab til hin- 
 andens skoleformer, herunder pædagogik, didaktik  
 og læringskultur. Det kan fx ske via gensidige 
 besøg (udveksling uden undervisning) for lærere og  
 undervisere fra henholdsvis grundskolen og 
 ungdomsuddannelserne, gæstelærerordninger 
 (udveksling med undervisning) eller via faglige 
 netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner.
• Der arbejdes lokalt med at udvikle og vedligeholde en  
 samarbejds- og videndelingsmodel, der understøtter,  
 at folkeskolens undervisende personale har det 
 nødvendige kendskab til ungdomsuddannelserne og  
 er klædt pædagogisk og didaktisk på til at kunne 
 integrere denne viden i deres undervisning, fx ved at  
 udpege en ansvarlig aktør, fx UU.
• Skolens behov for målrettede og praksisnære efter-
 uddannelsestilbud til undervisere i udskolingen   
 drøftes med professionshøjskolerne evt. i regi af  
 Kvalitetsforum for folkeskolen. Konkret er der behov  
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 for, at professionshøjskolerne udvikler korte og   
 praksisnære kompetenceudviklingstilbud i de enkelte  
 fag ift. undervisningsdifferentiering, øget praksis- og  
 anvendelsesorienteret undervisning og inddragelse  
 af uddannelse og job i fagene, herunder karrierelæring,  
 og for, at der udvikles korte kompetenceudviklingsfor- 
 løb inden for pædagogik og didaktik for ikke-lærere,  

 der varetager læringsaktiviteter i folkeskolen som led  
 i åben skole og understøttende undervisning, fx i form  
 af e-læringsforløb, webinar mv.
• De relevante forskningsmiljøer opfordres til at prio-
 ritere og iværksætte forskningsprojekter om udvikling  
 af pædagogik, didaktik undervisningsmetoder og  
 -tilgange målrettet, skolens ældste elever. 
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Den samlede skoleledelse er, sammen med kommunal-
politikere og skoleforvaltningen, afgørende for at skabe 
rammerne for, at eleverne oplever udskolingsforløbet 
som et sammenhængende forløb, der understøtter og 
forbereder deres overgang til ungdomsuddannelserne. 
Den samlede skoleledelse på den enkelte skole skal sætte 
en tydelig og ambitiøs retning for skolens pædagogiske 
arbejde med de ældste elever, der omfatter elevernes 
faglige udvikling, udvikling af deres alsidige, personlige 
og sociale kompetencer og forberedelse til videre uddan-
nelse og voksenliv. Dette skal foregå i tæt dialog med 
skolens undervisende personale, elever og forældre, da 
skoleudvikling skal bero på gensidig tillid og dialog.

Især i udskolingen er det derudover en central ledelses-
opgave at sætte og kommunikere nogle tydelige rammer 
for skolens samarbejde med UU-center, ungdomsud-
dannelsesinstitutioner, fritids- og klubområdet og andre 
eksterne parter om at gøre eleverne parate til ungdoms-
uddannelse, så de kan indgå i skolens arbejde med elever-
ne på en hensigtsmæssig måde, der har elevernes læring 
i centrum. På samme måde stiller de særlige muligheder 
for at tilrettelægge fleksible forløb via holddannelse og 
valgfag samt undervisning i Uddannelse og vejlednings-
aktiviteter nogle yderligere krav til en systematisk orga-
nisering og planlægning af undervisningen og undervi-
sernes arbejdsopgaver i udskolingen.

Det er vigtigt, at skoleledelsen og skoleforvaltninger bi-
drager til at skabe en styrket undervisning i udskolingen 
ved at skabe tydelige mål og rammer, struktur, sammen-
hæng, samarbejde og arbejdsdeling mellem de faggrup-
per, der arbejder med de ældste elever både i og uden for 
skolen. Arbejdsgruppen peger dog på, at skoleledelsen og 
skolens medarbejdere ikke kan løse opgaven alene. Hvis 
skolen for alvor skal lykkes med at forbedre elevernes 
overgang til ungdomsuddannelse, er det afgørende, at 
ungdomsuddannelser og forældrene tager medansvar for 
elevernes lyst og motivation til videre uddannelse. 

Initiativforslag: 
• Der etableres lokalt en kommunal forankring af   
 udskolingsforløb fx via kommunale retningslinjer  
 herfor, herunder hvorledes samarbejdet mellem  
 skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og 
 ungdomsuddannelserne understøttes, fx i forhold til  
 åben skole-samarbejder med virksomheder.
• Skolerne arbejder med at tilrettelægge udskolingen,  
 som et samlet hele, der består af såvel undervis- 
 ningen i fagene og de obligatoriske emner, som 

 af introduktionsforløb, kollektiv vejledning, prøver  
 mv. og som en naturlig videreførelse af 
 indskolingen og mellemtrinets mange faglige og  
 sociale forløb, fx ved at de udarbejder samlede hand- 
 lingsplaner for deres udskolingsforløb, som udarbej- 
 des i samarbejde mellem elever, lærere og øvrigt  
 undervisende personale, skolens ressourcepersoner,  
 skoleledelse og skolebestyrelsen inden for de gæl-
 dende kommunale retningslinjer. En samlet hand- 
 lingsplan vil ud over at styrke kvaliteten af undervis- 
 ningen i udskolingen kunne bidrage til at understøtte  
 det kollegiale samarbejde på tværs af fag og årgange i  
 udskolingen og reducere den tid, der anvendes på 
 skolen af både skoleledelse og undervisere til at 
 planlægge, gennemføre og følge op på de enkelte  
 klassers undervisnings og vejledningsaktiviteter. 
• Der udvikles vejlednings- og inspirationsmateriale 
 med gode eksempler på en sammenhængende 
 organisering og ledelse af udskolingsforløb,   
 som blandt andet formidles på EMU.dk. Materialet  
 kan fx indeholde eksempler på årsplaner for under-
 visningen i de enkelte fag og valgfag, herunder ind- 
 dragelse af uddannelse og job, anvendelse af den 
 understøttende undervisning, for eksempel sær-
 lige forløb for talenter, turboforløb, åben skole-akti- 
 viteter samt retningslinjer for arbejdet med elev-
 planer og uddannelsesparathedsvurderinger. Der 
 kan ligeledes være eksempler på, hvordan der lokalt 
 arbejdes med organisering i fagteams og årgangs- 
 teams, samt hvordan UU-vejlederne og øvrige 
 ressourcepersoner kan bringes i spil i udskolingen. 
• Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings  
 læringskonsulenter tilbyder målrettede vejlednings- 
 forløb med fokus på udarbejdelse af handlingsplaner  
 for ét samlet udskolingsforløb, som skoleforvaltnin-
 ger og skoler kan deltage i.  
• Der etableres lokale netværksfora, hvor skoleledere  
 mødes med relevante ungdomsuddannelser for 
 at indgå i dialog om, hvordan samarbejdet mellem  
 institutionerne kan styrkes, tilsvarende de partner- 
 skaber, som allerede er praksis i en del kommuner i  
 dag. Et sådant netværk kan styrke skolernes indsats  
 i forhold til samarbejde og videnoverdragelse, som der  
 i dag er krav om.
• Der sikres lokalt rammer for systematisk vidende-
 ling og løbende feedback mellem folkeskoler 
 og ungdomsudannelsesinstitutionerne i forhold at  
 understøtte modtagelsen af eleverne og opfølgning  
 på, hvordan skoleelever klarer sig efterfølgende både  
 fagligt, socialt og trivselsmæssigt. Dette understøttes  

Pejlemærke VI: 
Styrket pædagogisk ledelse og organisering af udskolingen
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 med data via fx LIS, FLIS og inspirationsmateriale, der  
 kan understøtte et øget samarbejdet mellem folke- 
 skoler og ungdomsuddannelser. 
• Der gennemføres fra centralt hold og i samarbejde  
 med centrale aktører et forsøg, der undersøger   
 muligheder og udfordringerne ved øget fleksibilitet  
 i brobygningen, hvor indholdet i brobygningen hæg-
 tes mere direkte på elevens læringsforløb i udskolin-
 gen, såvel den faglige læring som den mere karrie- 
 rebetonede læring (elevens grad af afklaring og orien- 
 tering i forhold til ungdomsuddannelse skal fremgå 
 for herved at sikre større samlet læringsudbytte 
 for eleven). Forsøget omfatter forsøg med en mere  
 fleksibel tilrettelæggelse, hvor det i højere grad skal  
 være muligt at dele brobygningen op i sekvenser, 
 der er tilpasset elevernes konkrete behov for at 

 opleve og deltage i undervisning på en eller flere  
 ungdomsuddannelsesinstitutioner. Alle elever tilde-
 les som led i forsøget en slags klippekort, der giver  
 adgang til x antal brobygningsdage, og hvor skolen i  
 samarbejde med UU sikrer, at der er en indholds-
 mæssig sammenhæng mellem elevens udskolings-
 forløb og det forventede udbytte af deltagelse i 
 brobygning.
• Der gennemføres i samarbejde med de centrale parter  
 og udbydere en undersøgelse af behov og muligheder  
 for at udvikle en differentieret skolelederuddannel- 
 sesindsats i forhold til faglig og pædagogisk ledelse  
 med fokus på situeret læring i form af fx workshops,  
 supervision og aktionslæringsforløb, som kommuner  
 og stat kan vælge at prioritere i forhold til de midler,  
 der allerede i dag anvendes til kompetenceudvikling.  
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Elevernes og forældrenes engagement og medejerskab er 
afgørende for at sikre optimale rammer for skolens virke 
og undervisningen. Det er vigtigt, at elever og forældre 
oplever at undervisningen tilrettelægges, så den imø-
dekommer elevernes behov og forudsætninger, samt at 
læringsaktiviteter er meningsfyldte. Det er derfor helt 
centralt, at der lokalt er fokus på at sikre denne inddra-
gelse, engagement og medejerskab blandt elever og 
forældre. 

Det er vigtigt, at kontakten ikke ebber ud i de ældste klas-
ser. I udskolingen kan der være fornyet behov for dialog 
med forældrene om elevernes faglige udbytte, trivsel og 
uddannelsesvalg. Forældresamarbejdet ændrer karak-
ter, efterhånden som de unge i højere og højere grad 
involveres i og ansvarliggøres for egne valg – som et led 
i undervisning af og opdragelse til hele mennesker, som 
opfyldelse af folkeskolens formålsparagraf. Samtidig er 
forældrenes opbakning og støtte helt central for de unges 
mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der 
er derfor behov for at udvikle nye samarbejdsformer, der 
giver mulighed for at inddrage forældre og informere om 
skolens undervisning, forberedelse til ungdomsuddannel-
se og uddannelsesvalg.

Det gælder ligeledes, at skal den negative sociale arv 
brydes, så er der behov for at se på, hvordan unge kan 
kompenseres for manglende forældrestøtte – en opgave 
som ikke alene kan løses af skolen og i undervisningen, 
men som kan støttes af denne i samarbejde fx med socia-
le myndigheder og de aftagende ungdomsuddannelser.

For eleverne i de ældste klasser vil motivation og fortsat 
lyst til at lære ofte være forbundet med et ønske om at 
have medindflydelse på, hvad der skal ske i og uden for 
undervisningen. Eleverne har ofte også et øget behov 
for at forstå, hvad de skal bruge det, der foregår i under-
visningen til, for aktivt at kunne engagere sig i undervis-
ningen. Det er derfor helt centralt, at de ældste elever 
inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningen i udsko-
lingen.

Pejlemærke VII: 

Øget elev- og forældreinddragelse i udskolingen

Initiativforslag: 
• Der arbejdes lokalt med at skabe større engagement  
 og medejerskab til skolens udvikling blandt elever,  
 forældre, skolens ansatte og lokalsamfundet. Det kan  
 fx være via nyhedsbreve, hjemmesider med blogs, 
 sociale medier, borgermøder, åbent hus-arrange-
 menter, offentlige høringer om centrale beslutnings- 
 processer på skolen og daglig involvering af elever og  
 forældre, sådan som det allerede sker i dag i en række  
 kommuner.
• Skolebestyrelser og kontaktforældre inddrages i 
 højere grad i beslutninger om den løbende 
 skoleudvikling, fx i forhold til, hvordan undervis-
 ningen, arbejdet med uddannelsesparathed og vejled- 
 ning og skole-hjem-samarbejdet kan tilrettelægges 
 i de ældste klasser i henhold til de principper, som  
 skolebestyrelserne har udarbejdet, og som skole-
 ledelsen i samarbejde med det undervisende perso-
 nale efterfølgende kan udarbejde handlingsplan for  
 mv.
• Skolebestyrelsen, skoleledelsen, UU og forvalt-
 ningen samarbejder om at øge forældrenes kendskab  
 til de forskellige ungdomsuddannelser med henblik 
 på bedre at støtte og udfordre elevernes uddannelses- 
 valg. Det kan for eksempel være i form af fyraftens- 
 møder med besøg fra de forskellige lokale ungdoms- 
 uddannelsesinstitutioner, udarbejdelse af lokalt  
 vejledningsmateriale, filmklip med portrætter af 
 tidligere elever, som er i gang med en ungdomsuddan- 
 nelse mv.
• Skolerne prioriterer elevrådsarbejdet og øvrig ind-
 dragelse af eleverne i forhold til at drøfte skolens  
 pædagogik og deres egen læring 
• Der udarbejdes en ”håndbogsguide” med praktiske  
 eksempler til skolerne på, hvordan man kan arbejde  
 med forskellige elementer af elevinddragelse i udsko- 
 lingen. Håndbogen skal reducere de barrierer, skoler- 
 ne oplever i forhold til at arbejde mere systematisk  
 med elevinddragelse. Håndbogen gøres tilgængelig  
 på blandt andet EMU.dk.
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2. Introduktion og læsevejledning

Eleverne skal gennem hele deres skoletid gradvist 
dygtiggøres og dannes som mennesker, så de er 
klædt på til deres videre liv, når de forlader grund-
skolen. De sidste år i skolen, i resten af rapporten 
benævnt udskolingen (7. – 9. klasse), spiller en særlig 
rolle i forhold til at forberede eleverne fagligt, socialt 
og personligt til voksenlivet og til at udfordre og 
understøtte elevernes uddannelsesvalg og gennemfø-
relse af ungdomsuddannelse. 

Lov om folkeskolen (folkeskoleloven) og lov om 
vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v. (vejledningsloven) 
udstikker rammerne for skolernes arbejde med at 

målrette udskolingen mod ungdomsuddannelser-
ne. Med folkeskolereformen, ændringer på vejled-
ningsområdet og erhvervsuddannelsesreformen har 
folkeskolerne fået nye rammer for at styrke under-
visningen i udskolingen. Erhvervsuddannelsesrefor-
men har har blandt andet betydet nye optagelseskrav 
på erhvervsuddannelserne. Det er intentionen, at 
overgangen til ungdomsuddannelserne ikke kun skal 
styrkes gennem brobygning, vejledningssamtaler og 
lignende vejledningsaktiviteter, men at undervisnin-
gen i fagene og den understøttende undervisning i 
udskolingen generelt anvendes målrettet til at udfor-
dre eleverne i deres uddannelsesvalg og klæde dem på 
til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der er med folkeskolereformen kommet skærpet fokus på en mere varieret og praksisorienteret under-
visning. Flere elementer understøtter en styrket undervisning i udskolingen heriblandt: 

• Øget timetal i en række fag og tid til understøttende undervisning. I udskolingen har eleverne i gennemsnit   
 35 timer om ugen, svarende til en daglig skoledag fra 8-15.
• Åben skole.
• Valgfag fra 7.-9. klasse og mulighed for, at kommunerne kan oprette egne valgfag i udskolingen.
• Projektopgaven i 9. klasse, hvor eleverne løser en problemstilling på tværs af skolens fag, emner og valgfag.
• Fleksible holddannelsesregler i forhold til organisering af udskolingen. 
• Forenklede Fælles Mål for alle obligatoriske fag og emner.
• Det tværgående tema Innovation og entreprenørskab, der indgår i Fælles Mål for alle obligatoriske fag og   
 emner. 

Der er endvidere som led i ændringerne på vejledningsområdet og erhvervsuddannelsesreformen 
gennemført en række initiativer, der skal øge skolernes fokus på at gøre eleverne uddannelsesparate, 
heriblandt:

• En samlet elevplan, der følger eleven fra børnehaveklassen til 9. klassetrin, og som fra 7. klasse i højere grad   
 kan danne grundlag for at tilrettelægge et sammenhængende udskolingsforløb med fokus på uddannelses-
 parathed. 
• Uddannelsesparathedsvurderingen er fremrykket til 8. klasse. Formålet med at indlede processen i 8. klasse 
 er først og fremmest at sikre, at de elever, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate i 8. klasse, får en særlig  
 skole- og vejledningsindsats, der skal understøtte, at de kan blive uddannelsesparate ved afslutningen af 
 9. klasse. Som led i vejledningsindsatsen for ikke-uddannelsesparate er der indført obligatorisk brobygning 
 til ungdomsuddannelse. 
• Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelse i 8. klasse. Der skal indgå mindst en erhvervsud-  
 dannelse eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse. Der er endvidere fastsat rammer for arbejdet med  
 for- og efterbehandlingen af introduktionen.
• Det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) er omdøbt til 
 uddannelse og job, og formålet med emnet er skærpet i forbindelse med præcisering af Fælles Mål. 
• Vejledningsindsatsen er omlagt, så den individuelle vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannel-  
 sesparate. UU skal fortsat give kollektiv vejledning til alle elever fra 7. klasse. 
• Adgangskrav på erhvervsuddannelserne, så eleverne i prøvekaraktererne i dansk og matematik skal have   
 opnået karakteren 02 i gennemsnit i hvert fag.
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Hvis de politiske intentioner i de tre reformer om at 
styrke de ældste elevers faglige, personlige og sociale 
kompetencer og uddannelsesvalg skal realiseres, er 
de nye lovgivningsmæssige rammer for undervisnin-
gen i udskolingen imidlertid ikke tilstrækkelige. Det 
forudsætter samtidig en ændret tilgang og praksis 
blandt en række af skolens aktører og samarbejds-
partnere, herunder elever, deres forældre, undervi-
sere, skoleledelser, de kommunale forvaltninger og 
kommunalpolitikere, ungdomsuddannelsesinstitu-
tionerne og de lokale eksterne aktører, som skolen 
forudsættes at samarbejde langt tættere med end 
tidligere.  

Elevernes læring og trivsel er målet for folkeskolernes 
kerneydelse. Lærere og pædagoger er helt centrale i 
at vi når dette mål.  Lærere er den eneste fagprofes-
sion, som har generel undervisningskompetence i 
folkeskolens fag og emner og dermed har ansvaret 
for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere un-
dervisningen. Der kan dog ansættes personer med 
særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag 
og emner.  Pædagogerne og andet personale med 
relevante kvalifikationer kan varetage undervisning i 
indskolingen og kan varetage understøttende under-
visningsopgaver på alle klassetrin (jf. § 29a og §30).  
Pædagoguddannet personale samt andet personale 
med relevante kvalifikationer kan inddrages i under-
visningen for at støtte elevernes læring ved at løse 
opgaver inden for deres kompetence og kvalifikatio-

ner. Det er læreren, som har ansvaret for, at under-
visningen fører hen mod målene for folkeskolens fag 
og emner.  Pædagoger kan forestå aktiviteter i den 
understøttende undervisning, der leder hen mod de 
fastlagte læringsmål. Med åben skole er der givet 
mulighed for, at andre undervisere med relevante 
kompetencer kan varetage begrænsede undervis-
ningsopgaver i folkeskolens fag, emner og understøt-
tende undervisning ( jf.§ 3 stk., 5). 

I rapporten bruges det undervisende personale som 
en samlebetegnelse, der hvor det er relevant at om-
tale de personalegrupper, der kan varetage undervis-
ningsopgaver.

Rapporten er bygget op i kapitler, der belyser en ræk-
ke af de væsentligste forudsætninger og elementer, 
der vil være nødvendige at arbejde indgående med 
for at realisere målsætningerne om, at elevernes skal 
være dygtigere fagligt, personligt og socialt, når de 
forlader skolen. Det gælder helt overordnet 
• Eleverne og deres forældres tilgang og 
 forudsætninger.
• Undervisningens indhold og tilrettelæggelse
• Lærernes og det øvrige undervisende personales  
 tilgang og forudsætninger.
• Organisering og ledelse.

I hvert kapitel inddrages et udsnit af det videns- og 
forskningsgrundlag, som arbejdsgruppen har taget 
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udgangspunkt i. I bilag 1 er videns- og forsknings-
grundlaget beskrevet mere udtømmende. Hvert 
kapitel indeholder desuden konkrete, udvalgte 
eksempler, der illustrerer eller understøtter arbejds-
gruppens pejlemærker. 

Arbejdsgruppen har indsamlet erfaringer fra praksis, 
der kan inspirere det videre arbejde med at udvikle 
undervisningen i udskolingen, som adresserer de 
udskolingsproblematikker, som arbejdsgruppen er 
bekendt med. I bilag 2 er alle de indsamlede eksem-
pler fra praksis samlet. Der er ikke tale om en udtøm-
mende liste over alle relevante initiativer på områ-
det. De udvalgte initiativer er tænkt som inspiration 
til det videre udviklingsarbejde og som et muligt svar 
til nogle af de udfordringer, som skolerne oplever. 
I hvert kapitel opstilles en række pejlemærker og 
konkrete initiativforslag fra arbejdsgruppen.

Pejlemærker og initiativforslagene er udvalgt ud fra 
et hensyn til, at de vil kunne gennemføres inden for 
eksisterende personalemæssige og økonomiske stats-
lige og kommunale rammer, herunder via priorite-
ringer og systematisering og fokusering af igangvæ-
rende indsatser.

Arbejdsgruppen ser pejlemærkerne som centrale i 
det videre udviklingsarbejde med at styrke undervis-
ningen i udskolingen. Initiativforslagene udgør et 
idékatalog af forslag, som kan være mulige veje at gå 
i forhold til at styrke udskolingen. Der er således ikke 
tale om en udtømmende liste af forslag til styrkelse 
af udskolingen, ligesom der ikke er fuld enighed om 
samtlige forslag til initiativer og indsatser beskrevet 
i rapporten grundet arbejdsgruppens brede sammen-
sætning og begrænsede tidsmæssige virke.
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3. Elevernes tilgang og forudsætninger

De seneste resultater fra TIMSS 2011 (Trends in Inter-
national Mathematics and Science Study) og PIRLS 
2011 (Progress in International Reading Literacy 
Study), som måler det faglige niveau for elever i 4. og 
5. klasse, viser, at folkeskolen har formået at løfte de 
yngste elever. Desværre synes dette faglige løft at bli-
ve tabt i løbet af skolegangen, da der ikke ses samme 
udvikling i PISA-resultaterne2. Det ses bl.a. i et fald i 
andelen af højt præsterende elever fra mellemtrin til 
udskoling. 

En af de væsentligste udfordringer er, at mellem 15 
og 17 pct. af eleverne i dag forlader folkeskolen uden 
tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder3. 
Mange elever har således ikke tilstrækkelige grund-
læggende færdigheder i læsning og matematik, når 
de går ud af folkeskolen, hvilket er en udfordring for 
at lære andre fag i skolen og en barriere for at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse. På længere sigt 
er det en barriere for den enkelte elev i forhold til 
håndtering af mange forhold i hverdagen og på en 
fremtidig arbejdsplads.

Målene med folkeskolereformen er, at alle elever skal 
udfordres, så de bliver så dygtige de kan. Betydning-
en af social baggrund skal mindskes i forhold til fag-
lige resultater, og tilliden til og trivslen i folkeskolen 
skal styrkes. Med folkeskolereformen er der lagt op 
til, at børnene skal opnå endnu bedre faglige kund-
skaber og have de bedste muligheder for at tage en 
ungdomsuddannelse og klare sig godt i livet. Samti-
dig skal folkeskolen udvikle børnenes personlige og 
sociale kompetencer og danne dem til at blive enga-
gerede medborgere i et demokratisk samfund. 

Når vi sammenligner danske elevers faglige niveau 
med andre OECD-lande, klarer de sig gennemsnit-

ligt, og der har kun været en lille fremgang i elever-
nes resultater siden PISA 2003. I PISA 2012 opnår dan-
ske elever resultater, der ligger på niveau med eller 
lidt over det internationale gennemsnit. I matematik 
er der sket et lille fald i scoren, men Danmark ligger 
fortsat lige over gennemsnittet i OECD. I læsning 
ligger Danmark stabilt på det internationale gen-
nemsnit med en lille fremgang i resultaterne siden 
2003. I naturfag har de danske elever fastholdt deres 
resultat fra PISA 2006 og 2009, og vi ligger dermed på 
OECD-gennemsnittet. Således har Danmarks middel-
mådige placering været mere eller mindre uændret. 

2 Der skal tages forbehold for, at TIMSS, PIRLS og PISA har forskellige design ved sammenligning af resultater.
3 Svarende til andelen af elever, som i den seneste PISA undersøgelse opnåede en score på niveau 1 og derunder. 

Danmarks resultater i PISA 2000-2012

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
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Samtidig viser de seneste tal fra den foreløbige ud-
dannelsesparathedsvurdering i 8. klasse 2014/15, at 25 
pct. af en årgang ikke vurderes parate til at gennem-
føre en ungdomsuddannelse  på grund af enten fagli-

ge, sociale eller personlige udfordringer. Det er i lige 
så høj grad manglende personlige kompetencer som 
manglende faglige kompetencer der betyder, at man-
ge elever ikke vurderes uddannelsesparate.    

Uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, skoleåret 2014/154

Procent af eleverne, der foreløbigt har valgt:        Parat     Ikke parat 

Erhvervsuddannelse 48,3 pct. 51,7 pct.

Gymnasial uddannelse 85,2 pct. 14,8 pct.

Erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse 69,0 pct. 31,0 pct.

Samlet 74,2 pct. 25,8 pct.

Uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, skoleåret 2014/15

Procent af eleverne, der har valgt: Faglige  Sociale  Personlige

Erhvervsuddannelse 50,8 pct. 76,8 pct. 67,4 pct.

Gymnasial uddannelse 92,5 pct. 92,2 pct. 86,9 pct.

Erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse 79,3 pct. 79,5 pct. 72,3 pct.

Samlet 80,9 pct. 86,2 pct. 79,7 pct.

Der er en række parametre, der har betydning for 
elevernes uddannelsesparathed. Køn, etnicitet, 
forældres uddannelsesniveau og lignende har stadig 
markant betydning for elevernes præstationer i 
skolen5. Samtidig har kvaliteten af skolegangen en 
markant betydning for, hvorvidt elever med svag so-
cial baggrund kommer videre i uddannelsesforløbet6. 
SFI7-rapporten om unges hverdagsliv og udfordringer 
understreger, at forældrenes egen uddannelsesmæs-
sige baggrund har betydning for børnenes uddan-

nelsesvalg men på forskellig vis afhængig af hvilken 
uddannelsesbaggrund forældrene har.

Der kan være mange grunde til, at elever ikke gen-
nemfører en ungdomsuddannelse. Dårlige karakte-
rer i grundskolen er blot en ud af flere grunde. Såle-
des er der en del af de elever, der ikke gennemfører en 
ungdomsuddannelse, der har fået middel eller gode 
karakterer i folkeskolen, men som af andre årsager, 
fx sociale og personlige grunde, ikke efterfølgende 
gennemfører en ungdomsuddannelse. 

4  Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
5  Jensen, V.M. & Nielsen, L.P. (2010): Veje til Ungdomsuddannelse; Rangvid (2008): Private school diversity in Denmark’s national 
voucher system; EVA (2012): 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse
6 Winther S. C. & Nielsen, V.L. (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen; EVA (2010): Evaluering af ungdomssko-
lens heltidsundervisning
7 Ottosen, M. H. (2012): 15-åriges hverdagsliv og udfordringer

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
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Det er lærerens opgave at vurdere, om en elev har de nødvendige sociale og personlige forudsætninger for at kun-
ne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Læreren skal lave en vurdering af både elevens personlige 
og sociale forudsætninger i forhold til elevens ønskede uddannelsesområde.

I lærerens vurdering af elevens sociale forudsætninger indgår tre fokusområder:

• Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage   
 positivt til fællesskabet
• Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker
• Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker der er forskellige fra eleven selv.
 I lærerens vurdering af elevens personlige fem fokusområder:

• Motivation for uddannelse og lyst til læring
• Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger
• Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne
• Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær
• Valgparathed i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

Tal fra den nationale trivselsmåling 2015 peger på, at 
eleverne i udgangspunktet trives i udskolingen, og at 
særligt de elever, der har de største faglige udfordrin-
ger, også oplever at få størst støtte og inspiration på 
skolen. Resultaterne viser dog også, at der er udfor-
dringer med elevernes trivsel. Baselinemålingen 
fra 2015 viser et fald i elevernes trivsel i takt med, 
at eleverne bliver ældre. Dette gælder både den lille 
gruppe med meget lav trivsel, der øges fra mellem-
trin til udskoling, og gruppen med høj trivsel, der 
falder markant fra mellemtrin til udskoling. Forsk-
ning8  viser, at der er en tæt og gensidig påvirkning 
af elevernes faglige udbytte af undervisningen, 
undervisningsmiljøet og deres trivsel. Trivselstallene 
fra 2015 understøtter således billedet af udfordringer 

i udskolingen af såvel faglig som social og personlig 
karakter. 

Ikke-godkendt fravær og sygefravær stiger markant i 
udskolingen. Seneste opgørelse af det samlede fravær 
i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever fra børneha-
veklasse til og med 10. klasse viser et fravær på 5,4 
pct., svarende til knap 11 skoledage for en helårselev 
med 40 ugers skolegang9. I udskolingen udgør det 
gennemsnitlige fravær 6,6 pct. Det ikke-godkendte 
fravær er markant højere i udskolingen sammenlig-
net med folkeskolens andre klassetrin, og sygefravæ-
ret stiger svagt frem til 8. klasse, hvorefter det falder 
lidt igen. Godkendt fravær er stabilt fordelt på alle 
klassetrin. 

Elevfravær på landsplan i folkeskolen fordelt på fraværstyper for 1. – 10. klasse 10

1. – 10. klasse 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Godkendt fravær 1,5 pct. 1,5 pct. 1,5 pct. 1,5 pct. 1,4 pct.

Sygefravær 3,7 pct. 3,2 pct. 3,4 pct. 2,9 pct. 3,0 pct.

Ikke-godkendt fravær 0,8 pct. 0,7 pct. 0,8 pct. 0,9 pct. 1,0 pct. 

Fravær i alt 6 pct. 5,4 pct. 5,7 pct.  5,3 pct. 5,4 pct.

7. – 9. klasse 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Godkendt fravær 1,5 pct. 1,5 pct. 1,5 pct. 1,4 pct. 1,4 pct.

Sygefravær 4,2 pct. 3,7 pct. 3,8 pct. 3,4 pct. 3,5 pct.

Ikke-godkendt fravær 1,3 pct. 1,3 pct. 1,3 pct. 1,5 pct. 1,7 pct.

Fravær i alt 7 pct. 6,5 pct.  6,6 pct. 6,3 pct. 6,6 pct.

8 Rambøll Management Consulting & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014): Forskningskortlægning om 
undervisningsmiljø og trivsel.
9 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
10 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
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Ifølge den internationale undersøgelse ICCS fra 200911  
er danske (og finske) 8. klasseselever de absolut dyg-
tigste i verden, når det gælder viden om samfunds-
forhold, politik og demokratiets virkemåde. Det 
betyder, at over halvdelen af de danske elever har en 
viden om demokrati og samfundsforhold, der blandt 
andet er karakteriseret ved, at de har en sammen-
hængende forståelse af forholdet mellem forskellige 
sociale og politiske institutioner, at de kan se en sag 
fra flere perspektiver samt sætte sig ind i rationaler 
og argumenter bag handlinger og vurdere konsekven-
ser af forskellige praksisser eller love. Undersøgelsen 
afdækker ikke, hvor gode eleverne er til at anvende 
denne viden aktivt i forhold til for eksempel konflikt-
løsning, aktiv deltagelse i undervisning og civilsam-
fund eller individuelle og kollektive beslutningspro-
cesser.

Danske folkeskoleelever er ligeledes bedre end de 
fleste af deres jævnaldrende i andre lande til at bruge 
computeren som redskab til at deltage aktivt i skolen, 
i hjemmet og i samfundet. Omvendt mangler elever-
ne en kritisk tilgang til informationsindsamling og 
kildekritik12.  

I vurderingen af problemløsningskompetence i PISA 
Problemløsning 2012, der undersøger elevernes ge-
nerelle evne til at ræsonnere, til at styre problemløs-
ningsprocesser med videre, ligger de danske elevers 
præstationer gennemsnitligt sammenlignet med 
elever i andre OECD-lande. Undersøgelsen viser, at de 
danske elever klarer sig bedst i statiske situationer, 
hvor al relevant information, der skal bruges til at 
løse problemet, er vist fra starten. Danmark ligger 
under OECD-gennemsnittet for samtlige spørgsmål, 
der vedrører vedholdenhed, herunder eksempelvis 
om eleverne fastholder interessen for de opgaver, de 
går i gang med, om de bliver ved med at arbejde med 

en opgave, indtil den er perfekt, om de  giver let op, 
når de støder på problemer, eller om de udskyder van-
skelige problemer og opgaver. 

Center for Ungdomsforskning har i en rapport fra 
2015 undersøgt, hvad der motiverer unge til at gå i 
skole, involvere sig i læreprocesserne og indgå i sko-
lens fællesskab13. Rapporten peger på en stadig større 
udfordring med at fastholde elevernes motivation i 
udskolingen. Samtidig viser rapporten, at motiva-
tion er en kompleks og foranderlig størrelse, der er 
under indflydelse af det, eleverne bringer med sig ind 
i mødet med skolen og bliver til løbende i forskellige 
læringssammenhænge . Motivation er nærmere et 
resultat af det, der foregår i skolen og ikke en forud-
sætning for læring. Elever motiveres på forskellig 
vis, og det kan eksempelvis skifte fra fag til fag. 
Center for Ungdomsforskning peger på, at elever-
nes oplevelse af at mestre fagene og af deres faglige 
progression, relationer og involvering er central for 
motivationen.

I den forbindelse har Rambøll udarbejdet en prak-
sisrettet publikation, der bidrager med viden om 
eksempler på indsatser og mekanismer, der kan 
have positiv effekt på elevernes alsidige udvikling og 
sociale kompetencer. Der peges blandt andet på, at 
et struktureret, klassebaseret undervisningsforløb 
relateret til temaer såsom engagement, samarbejde 
og aktivt medborgerskab har positiv effekt på elever-
nes dannelse14.

En undersøgelse af udvalgte skolers arbejde med ele-
vernes alsidige udvikling fra 2009 peger på, at der på 
skolerne er brug for en skærpet bevidsthed om, hvad 
begrebet alsidig udvikling betyder, og hvordan det 
kan omsættes til praksis15.

 11 ICCS star for “International Civic and Citizenship Education Study” (2009). Undersøgelsen sammenligner politisk dannelse og 
demokratisk forståelse hos elever fra 8. klassetrin i 38 lande. 
12 Digitale kompetencer – It i danske skoler i et internationalt perspektiv (2004). Undersøgelsen udgør den danske afrapportering af 
den internationale ICILS-undersøgelse. 
13 Pless, M., et al (2015): Unges motivation i udskolingen: Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen.
14 Rambøll Management Consulting, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, UCC Professionshøjskolen og VIA University 
College, 2014.
I rapporten adskilles elevernes alsidige udvikling fra begreberne trivsel og undervisningsmiljø, der betegnes som forudsætninger for 
læring.
15 EVA (2009): Alsidig udvikling: Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling.



27  • Rapport fra Arbejdsgruppen for en styrket undervisning i udskolingen

Pejlemærke I: 

Skolens opgave i forhold til at udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer skal 
tydeliggøres og styrkes

Skolen har i de sidste mange år haft et betydeligt fokus 
på at styrke elevernes faglige kompetencer i de enkel-
te fag. Elevernes personlige og sociale kompetencer 
er imidlertid lige så afgørende for, at eleverne forlader 
skolen med de nødvendige forudsætninger for at kunne 
gennemføre en ungdomsuddannelse, få et job og indgå 
som aktive og demokratiske medborgere i det danske 
samfund, hvilket også fremgår af formålsparagraffen 
i folkeskoleloven. Dette er blandt andet tydeliggjort i 
forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen, hvor 
faglige, personlige og sociale kompetencer vægtes på lige 
fod.

Skolernes vigtige opgave i forhold til at udvikle elevernes 
personlige og sociale kompetencer bør derfor tydeliggø-
res og systematiseres. De ekstra timer i både undervis-
ningen i fagene og i den understøttende undervisning, 
som eleverne har fået med folkeskolereformen, giver et 
godt grundlag for, at denne opgave kan opprioriteres. 

Arbejdsgruppen peger i den forbindelse på en række bar-
rierer i forbindelse med skolernes hidtidige arbejde med 
udvikling af elevernes personlige og sociale kompeten-
cer. Faglighed og sociale og personlige kompetencer må 
ikke anskues som adskilte størrelser, men som gensidige 
forudsætninger for at skabe livsduelige børn og unge. 
Motivation, vedholdenhed, robusthed, indsigt i egne 
styrker og svagheder og samarbejdsevner er centralt for 
at kunne tilegne sig faglig viden og kompetencer.  Faglig 
viden og kompetencer er en del af fundamentet for at 
opnå selvforståelse, selvværd og handlemuligheder og 
for at kunne indgå i og bidrage til konkrete arbejdsfælles-
skaber. 

Derudover er det en udfordring, at udvikling af elevernes 
personlige og sociale kompetencer er en opgave, der går 
på tværs af årgange, undervisningen i de enkelte fag og 
i den understøttende undervisning samt i samarbejdet 
mellem skolen og fritids- og foreningsliv, fritidsinstituti-
oner, UU-vejledningen og i nogle tilfælde også social- og 
sundhedsforvaltninger. Opgaven er dermed placeret 
hos mange medarbejdere med forskellig fagprofessionel 
baggrund og med en mindre veldefineret mål- og opga-
vebeskrivelse end det fx er tilfældet for undervisningen i 
fagene. 

Udviklingen af elevernes personlige og sociale kompeten-
cer kræver, at der på skolen er etableret et fælles pæda-
gogisk og didaktisk forståelsesgrundlag til inspiration 

for arbejdet med elevernes sociale og personlige udvik-
ling, der anvendes i både undervisningen i fagene, i den 
understøttende undervisning og i det tværprofessionelle 
samarbejde med eksterne parter. Et fælles grundlag kan 
skabe en fælles forståelse for, hvilke forventninger skolen 
har til elevernes personlige og sociale kompetencer 
igennem skoleforløbet, hvilke indikationer for opnåelse 
af kompetencer, der kan anvendes, og hvordan et forstå-
elsesgrundlag kan udmøntes og håndteres på forskellig 
didaktisk og pædagogisk vis i den konkrete undervisning 
for at fremme elevernes personlige og sociale kompeten-
cer. Et fælles forståelsesgrundlag for arbejdet med elever-
nes personlige og sociale kompetencer er også afgørende 
for den løbende dialog og feedback mellem skolen, eleven 
og dennes forældre. 

Endelig er det en udfordring, at de personlige og sociale 
kompetencer heller ikke fra central side er blevet priori-
teret tilstrækkeligt højt. Uddannelsesforskningen har i 
høj grad haft fokus på at afdække virksomme indsatser i 
forhold til faglige resultater, mens det er yderst begræn-
set, hvad der findes af forskning, der afdækker hvilke pæ-
dagogiske og didaktiske tilgange der fremmer elevernes 
personlige og sociale udvikling.

Initiativforslag:  
• Den enkelte skole etablerer et fælles pædagogisk 
 og didaktisk forståelsesgrundlag for arbejdet med  
 elevernes personlige og sociale udvikling, der kan 
 danne baggrund for et systematisk samarbejde på  
 tværs af årgange, undervisningen i fagene og den  
 understøttende undervisning, mellem skolen og  
 eksterne samarbejdsparter og mellem de forskellige  
 professionsfagligheder, der arbejder med elevernes  
 alsidige, personlige og sociale udvikling. 
• Eksisterende viden om arbejdet med udvikling af 
 elevernes personlige og sociale udvikling samles og  
 struktureres, så det er lettere at finde og anvende for  
 skoler, det undervisende personale, personale i 
 fritidstilbud, UU mv., fx som et tværgående emne på  
 EMU.dk.
• Ministeriets vejledning om elevernes alsidige 
 udvikling opdateres, så den i højere grad kan 
 fungere som et konkret arbejdsredskab på skolen med  
 konkrete eksempler på, hvordan der kan arbejdes  
 med læringsmål for personlige og sociale kompeten- 
 cer og tegn på læring, tilrettelæggelse og gennem- 
 førelse af og opfølgning på pædagogiske og 
 didaktiske indsatser i både undervisningen i fagene, 
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 i den understøttende undervisning og i samarbejdet  
 med elevernes fritidsliv. I forhold til udskolingen bør  
 vejledningen tage udgangspunkt i de kompeten- 
 cekrav, der stilles i uddannelsesparathedsvurde-
 ringen, således at den kan fungere som et konkret  
 redskab til skolerne i forhold til at tilrettelægge den  
 opfølgende indsats, der skal sættes i gang i forhold 
 til elever, der ikke vurderes uddannelsesparate på  
 grund af manglende personlige og sociale kompe- 
 tencer. 
• Der iværksættes fra centralt hold og i samarbejde  
 med centrale aktører et forsøg med et nyt medbor-
 gerskabsfag, obligatorisk emne eller tværgående  
 tema, som landets kommuner kan tilmelde sig, der  
 udover elementerne om  karrierelæring fra det obli- 
 gatorisk emne uddannelse og job har fokus på sociale  
 og personlige kompetencer, herunder kompetence- 
 kravene i uddannelsesparathedsvurderingen, 
 kompetencer i forhold til at kunne begå sig i voksen-
 livet og som demokratisk borger i samfundet. 

 Medborgerskab er et tema, som berører mange andre  
 store udfordringer for folkeskolen og det danske sam- 
 fund, end overgang fra grundskole til ungdomsud-
 dannelse, herunder integration, antiradikalisering,  
 ekstremisme og demokratisk dannelse i almindelig- 
 hed. Som en del af forsøget bør der indgå en analyse  
 af, hvordan skolens demokratiske dannelsesop-
 gave  kan løses bedst muligt, og hvordan snitflader 
 og koblinger til eksisterende fag og emner bliver 
 påvirket af et  medborgerskabsfag. Dette involverer/ 
 inkluderer/medfører en vurdering af  behovet for et  
 nyt fag i forhold til en udfoldelse af nuværende 
 elementer i eksisterende fag som dansk, kristendoms- 
 kundskab, historie og samfundsfag fx i form af et  
 tværgående emne i alle obligatoriske fag. 
• De relevante uddannelsesforskningsmiljøer opfordres  
 til at prioritere og igangsætte forskning om virksom- 
 me metoder til at fremme elevernes sociale og per- 
 sonlige udvikling som en integreret del af den faglige  
 undervisning.
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4. Undervisningens indhold og 
tilrettelæggelse
Der er med folkeskolereformen indført en længere 
og mere varieret skoledag, herunder en række nye 
elementer, der hver for sig og i fællesskab skal under-
støtte elevernes læring og trivsel.  

Nye elementer i skoledagen med fokus på undervisningens indhold og tilrettelæggelse

Forenklede Fælles Mål – I forbindelse med reformen blev Fælles Mål for elevernes læring forenklet. Formålet var 
at sætte elevernes læring i fokus. Forenklingen har medført, at arbejdet med elevernes læringsudbytte, evalue-
ring og feedback har fået større fokus i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af skoledagen.

Understøttende undervisning – Understøttende undervisning er ekstra tid, der ligger ud over den fagopdelte 
undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har 
direkte sammenæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke 
elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Åben skole - Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring 
og trivsel. Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den 
imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Samtidig skal eleverne generelt undervises mere 
praktisk og problemorienteret i den længere og mere varierede skoledag

Bevægelse – Eleverne skal bevæge sig minimum 45 minutter gennemsnitligt i løbet af en undervisningsdag. Det 
skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel samt understøtte elevernes læring.

Lektiehjælp og faglig fordybelse - Lektiehjælp og faglig fordybelse er et element i den samlede undervisning, 
der skal styrke elevernes læring gennem varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt 
stærke og fagligt svage elever. Det skal give eleverne tid og hjælp til at fordybe sig og til at arbejde med det, der er 
særlig svært eller særlig spændende for dem i fagene. 

Forenklede Fælles Mål 
Undervisningens indhold og tilrettelæggelse har 
afgørende betydning for elevernes læring. En un-
dersøgelse fra EVA fra 2012 viste, at lærerne kun 
i begrænset omfang anvendte Fælles Mål 2009 i 
planlægningen af undervisningen og generelt var 
mere styret af emner og aktiviteter end af mål for 
elevernes læring16.  Med folkeskolereformen er Fælles 
Mål blevet forenklet og præciseret samt i højere 
grad formuleret som læringsmål med henblik på, 
at sætte elevens læringsudbytte tydeligt i centrum 
og understøtte skolens arbejde med at tilrettelægge 

undervisningen med udgangspunkt i læringsmål for 
eleverne.  Det er op til den enkelte lærer inden for de 
rammer, som kommunen og skolelederen definerer, 
at vælge, hvordan undervisningen skal tilrettelægges 
ud fra Fælles Mål, så den bedst muligt imødekommer 
elevernes forudsætninger. De første resultater fra 
evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for fol-
keskolereformen viser en mindre variation i lærernes 
anvendelse af Fælles Mål i planlægning, gennem-
førelse og evaluering af undervisningen på tværs af 
forskellige lærergrupper, for eksempel i forhold til 
alder17. Samtidig er der generelt meget små forskelle, 

16 EVA (2012): Fælles Mål i folkeskolen: En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål
17 Jacobsen, R. H., Flarup, L. H. & Søndergaard, N. M. (2015): En længere og mere varieret skoledag: Kortlægningsrapport 2015
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hvad angår anvendelsen af læringsmål. Der er dog 
tendens til, at lærerne i udskolingen i lidt højere 
grad anvender læringsmål end lærerne på de andre 
klassetrin. Dette kan skyldes fokus på, at eleverne 
skal evalueres i folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse. 

De første resultater fra evaluerings- og følgeforsk-
ningsprogrammet viser endvidere, at kun lidt over 
halvdelen af eleverne udviser en høj grad af tilfreds-
hed med undervisningens tilrettelæggelse og ind-
hold. Der er en tendens til, at de ældre elever er lidt 
mere kritiske end de yngre18.

Der kan således peges på et fortsat behov for fokus på 
lærernes anvendelse af Fælles Mål i deres undervis-
ning med fokus på elevernes læringsudbytte, evalu-
ering og feedback.  Det er således vigtigt, at under-
støtte lærerne i deres arbejde med udvikling af en 
undervisningspraksis der har elevens læringsudbytte 
i fokus, og som udfordrer alle elever.

Varieret og anvendelsesorienteret undervisning
Endvidere peger evaluerings- og følgeforskningspro-
grammet på, at der er en stor variation i, i hvor høj 
grad den enkelte lærer varierer undervisningen og 
inddrager miljøet uden for skolen i undervisningen, 
hvad enten det gælder besøg udefra på skolen, besøg 
uden for skolen eller tilrettelæggelse af undervis-
ningen på steder uden for skolen. Videre er lærerne i 
udskolingen mindre tilbøjelige til at anvende motion 
og bevægelse i undervisningen sammenlignet med 
lærerne i indskolingen og på mellemtrinnet.  

En forskningskortlægning fra Rambøll og Dansk 
Clearinghouse19 viser, at anvendelsesorienteret un-
dervisning har positive effekter på elevernes faglige 
udbytte og elevernes motivation. For eksempel kan 
praktiske øvelser koblet med teoretiske overvejelser 
skabe bedre læringsforudsætninger hos eleverne og 
større motivation for skolearbejdet.

En udbredt holdning blandt lærere og ledere i en 
EVA-undersøgelse fra 2015 er, at fagrækken i udsko-
lingen, Fælles Mål i fagene samt de nationale test 
og prøveformerne begrænser deres muligheder for 
at tilrettelægge tværfaglige forløb med for eksempel 
de praktisk/musiske fag og ikke i tilstrækkelig grad 
giver tid eller rum til at arbejde med fagenes indhold 
på måder, som giver anledning til praksis- eller an-
vendelsesorienterede forløb . 

Der er således en udfordring med at variere og diffe-
rentiere undervisningen, så den er mere anvendel-
ses- og praksisorienteret og udfordrer og motiverer 
eleverne.

Den åbne skole
Åben skole har et stort potentiale i forhold til at 
sikre en stærkere kobling mellem teori og praksis i 
undervisningen. Erfaringer og forskning viser, at 
samarbejdet med skolens omverden har en positiv 
effekt på elevernes alsidige udvikling og motivation. 
Det er i den forbindelse centralt, at der ved åben skole 
samarbejder først og fremmest er blik for, at det skal 
understøtte elevernes læring og trivsel. Derfor er det 
vigtigt at skolerne har blik for, hvordan samarbejdet 
både pædagogisk og didaktisk giver merværdi til 
undervisningen. 

De første resultater fra evaluerings- og følgeforsk-
ningsprogrammet peger også på, at der er indledende 
udfordringer i forbindelse med at udfolde intentio-
nerne og potentialerne i den åbne skole22. Det ople-
ves, at skolerne ikke alle steder har prioriteret den 
åbne skole i reformens første år, hvilket betyder, at 
lokalområdets potentialer ikke udnyttes til fulde. Det 
er vigtigt, at der fremadrettet skabes en kultur rettet 
mod at forankre de enkelte samarbejder lokalt og i 
faste rammer. 

Deloitte har udarbejdet en kortlægning af væsentlige elementer for et godt samarbejde mellem skolen og ekster-
ne parter via erfaringsindsamlinger fra skoler og kommuner. I rapporten anbefales det, at samarbejdet er funde-
ret på klare aftaler om, hvad samarbejdsparterne skal bidrage med, og at samarbejdet er koordineret og planlagt 
med henblik på at sikre en god og effektiv udnyttelse af ressourcer hos begge parter. 
Deloitte (2014): Den åbne skole

18 Nielsen, C. P., m.fl. (2015): Folkeskolereformen – Beskrivelse af 2. dataindsamling blandt elever
19 Rambøll Management Consulting & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014): Forskningskortlægningen om varieret 
læring, bevægelse, udeskole og lektiehjælp
20 EVA (2015): Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse
21 Rambøll Management Consulting & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014): Forskningskortlægning om pædagogisk 
Ledelse; EVA (2014): Inspiration til arbejdet med skolereformen - de første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag
22 Nielsen, C. P., m.fl. (2015): Folkeskolereformen – Beskrivelse af 2. dataindsamling blandt elever
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Elevinddragelse
Flere undersøgelser viser, at elevinddragelse i plan-
lægning, udførsel og evaluering af undervisningen 
styrker elevernes medejerskab af undervisningen, 
hvilket fører til øget motivation og i sidste ende til 
styrket faglighed23. En EVA-rapport fra 201424 viser, at 
det gode læringsmiljø er kendetegnet ved, at eleverne 
er undersøgende og tør prøve sig frem, herunder øget 
elevinddragelse.

Styrket elevinddragelse har potentialet for en for-
bedring i elevernes karaktergennemsnit på næsten 
et helt karakterpoint og i de fleste tilfælde imellem 
en kvart og et halvt karakterpoint. Samtidig påvir-
kes både elevernes samfundsengagement og trivsel 
positivt25.

Projekt Udsyn i udskolingen fokuserer på, hvordan eleverne i 7.-9. klasse kan få mere viden og erfaring med ung-
domsuddannelserne og erhvervs- og arbejdsmarkedet som udgangspunkt for at vælge ungdomsuddannelse.
Forsøgsprojekterne skal indeholde aktiviteter, som understøtter 7.-9. klasseelevernes møde med ungdomsud-
dannelserne samt erhvervs- og arbejdsmarkedet - og især elevernes praktiske erfaring og konkrete møde med 
ungdomsuddannelserne med udgangspunkt i Bill Laws teoriapparatet, som præsenteret ovenfor.

Projekterne skal udfoldes med den enkelte folkeskole som omdrejningspunkt i samarbejde med UU-centret og 
ledere og lærere på en eller flere af de lokale erhvervsskoler og gymnasier, samt inddrage det lokale erhvervs- og 
arbejdsmarked.
Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening. 

Forberedelse til ungdomsuddannelse generelt
De seneste tal fra 2015 viser, at 19 pct. af de unge 
tilmelder sig en erhvervsrettet ungdomsuddannelse 
efter afslutning på grundskolen. Det ligger markant 
under målsætningen i regeringsgrundlaget Sammen 
om Fremtiden (2015) om, at mindst 25 pct. skal vælge 
en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 
i 2020 og 30 pct. i 2025.

I 2015 publicerede EVA en undersøgelse, som foku-
serer på, hvordan lærere i udskolingen forbereder 
eleverne på at starte på en ungdomsuddannelse26. 
Undersøgelsen viser, at lærere i udskolingen vurde-
rer, at undervisningen især forbereder eleverne til at 
påbegynde en gymnasial ungdomsuddannelse. 

Det fremgår af en PISA-undersøgelse fra 2013-201427, 
at Danmark sammen med Finland har meget høj ele-
vaktivitet inden for ”karriereudviklingsaktiviteter”28  
(som dækker vejlednings- og vejledningsrelaterede 
aktiviteter), men at Danmark, når det handler om 
elevernes udbytte af samme aktiviteter (opnåelse af 
”karrierekompetence”, altså at kunne omsætte den 
konkrete læring i højere grad af afklarethed/ valg-
parathed), ligger betydeligt lavere. Med andre ord 
ser det ud til, at elever får betydelig mindre udbytte 
ud af de aktiviteter, eleverne deltager i, end det for 
eksempel er tilfældet i Finland. Der kan derfor peges 
på et behov for en bedre kobling mellem elevers 
aktiviteter i introduktionskurser, brobygning mv. og 
mere intensive læringsforløb i den almindelige un-
dervisning, hvor de eksterne aktiviteter i højere grad 
tænkes ind i skolen. 

Eksempler på en stærkere kobling mellem brobygningsaktiviteter, uddannelse og job og den faglige undervisning 
bredt set, og andre eksternt rettede aktiviteter kan findes i pjecen Skole-virksomhedssamarbejde – en guide til 
samarbejdet mellem skoler og virksomheder i udskolingen på emu.dk 
KL, DI & MBUL (2015) 

23 Hutters, C. & Lundby, A (2015): Klasserumsledelse og elevinddragelse; Rambøll Management Consulting & Dansk Clearinghouse for 
Uddannelsesforskning (2014): Forskningskortlægning om varieret læring, bevægelse, udeskole og lektiehjælp; Danske Skoleelever 
(2014): Elevinddragelse i undervisningen
24 EVA (2014): Motiverende undervisning: Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet 
25 Danske Skoleelever (2012): Velfærdspotentiale ved øget samproduktion i skolen
26 EVA (2015): Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse
27Sweet, R., Nissinen, K. & Vuorinen, R. (2014): An analysis of the Career Development Items in Pisa 2012 and their Relationship to the 
Characteristics of Countries, Schools, Students and Families  
28Forståelsen af ’karriereudviklingsaktiviteter’ i Danmark og Finland er ikke identisk, da der i Finland i højere grad er fokus på elevernes 
jobmuligheder, mens der i Danmark i højere grad fokuseres på elevernes uddannelsesvalg.
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Hvad ved vi styrker elevernes læringsudbytte?

Tydelige læringsmål - Når læringsmålene for undervisningen og kriterierne for elevernes målopfyldelse gøres 
synlige og formuleres som mål for eleverne, er der større sandsynlighed for, at eleverne når et højere niveau. Veje-
ne til målopfyldelse må være tydelige for eleven, så eleverne ved, hvor de er på vej hen.  
Hattie, J. (2013): Synlig læring – for lærere

Feedback og evaluering - Formen på feedbacken samt det, at læreren har en god forståelse for, både hvor 
eleven er, og hvor eleven skal hen, er afgørende for undervisningens effekt. Evaluering giver læreren systematisk 
viden om den enkelte elevs læring i forhold til de opsatte læringsmål. Den viden kan bruges til at justere lærings-
målene eller undervisningen og for eksempel sætte nye og højere læringsmål.
EVA (2013): Høje forventninger til alle elever

Undervisningsdifferentiering - Undervisning kan organiseres forskelligt, så elevene får passende udfordringer 
og støtte undervejs, en række forskellige metoder kan anvendes, og det er væsentligt at have en vis variation i 
organiseringen af undervisningen. Det er centralt, at variationen ikke svækker lærernes rammesætning af under-
visningen, og at undervisningen stadig gennemføres med en klar struktur. 
EVA (2011): Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Anvendelsesorienteret undervisning – Praktiske øvelser koblet med teoretiske overvejelser kan skabe bedre 
læringsforudsætninger og større motivation for skolearbejdet. Anvendelsesorienteret undervisning har positive 
effekter på elevernes faglige udbytte og elevernes motivation. 
Rambøll Management Consulting & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014): Forskningskortlægning om varie-
ret læring, bevægelse, udeskole og lektiehjælp

Elevinddragelse i undervisningen – Når læreren arbejder med elevinddragelse i undervisningen, for eksempel 
ved at inddrage eleverne i valg af emner, metoder og arbejdsformer, har det positiv indflydelse på elevernes 
læringsudbytte og trivsel. Elevinddragelse kan bidrage til elevernes refleksion over egen læring, og det styrker 
både fagligheden, samfundsengagementet og trivslen. 
Danske Skoleelever (2012): Elevinddragelse: velfærdspotentiale ved øget samproduktion i skolen

Et trygt og positivt læringsmiljø - Læringsmiljøet spiller en væsentlig rolle for elevernes læring og trivsel. 
Miljøet bør være positivt, omsorgsfuldt og arbejdscentreret, fagligt svage elever må ikke udskilles, og elevkatego-
riseringer skal undgås. Eleverne har brug for tryghed for at kunne være åbne om, hvad de ikke ved, og de skal have 
tiltro til, at interaktionerne med andre elever og med læreren vil være fair og forudsigelige. Endelig kan positive 
læringsfællesskaber, hvor der er en fælles faglig gejst, og hvor der er tryghed til at prøve sig frem og fejle, have 
betydning for at skabe et ambitiøst læringsmiljø med høje forventninger til alle elever. 
Plauborg, H., mfl. (2010): Læreren som leder. Klasseledelse i folkeskolen og gymnasium
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Pejlemærke II: 
Høje forventninger til alle elevers læringsudbytte og øget undervisningsdifferentiering

Eleverne kommer i skolen med meget forskellige for-
udsætninger og behov, som ofte bliver mere synlig og 
forstærket, når de når puberteten og samtidig møder 
øgede faglige og sociale krav i de ældste klasser mv. De 
forandringer, eleverne går igennem i skolens ældste 
årgange, må ikke legitimere, at der ikke i tilstrækkelig 
grad stilles høje krav og forventninger til eleverne og til 
undervisningen. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at skolen har et sær-
ligt stort ansvar for at strukturere og tilrettelægge un-
dervisningen i udskolingen, så den udfordrer alle elever, 
så de bliver så dygtige, de kan. Det er derfor vigtigt med 
fokus på, hvordan udskolingen løfter og motiverer både 
de fagligt dygtigste elever og de elever, som har faglige 
udfordringer.
 
Det gælder således om, at lærerne altid har fokus på, 
hvordan alle deres elever bliver så dygtige, som de kan, 
og i den forbindelse har en systematisk tilgang til løbende 
at følge elevernes faglige progression i forbindelse med 
at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. 
Det er derfor helt centralt at bevare fokus på de centrale 
didaktiske elementer, som skoler og kommuner allerede 
arbejder med i forhold til læringsmål, elevplaner mv. Til-
svarende gælder for hele det undervisende personale for 
så vidt angår understøttende undervisning.

Det er arbejdsgruppens oplevelse, at kravet om brug af 
kompetencemål og at kravene i Fælles Mål, herunder 
kompetencemål, stadig skal understøttes for at sikre 
en udvikling af brugen. Arbejdsgruppen vurderer, at 
elevplaner har stort potentiale og kan anvendes som et 
dynamisk videndelingsværktøj, der kan følge den enkelte 
elev gennem grundskoleforløbet og videre på ungdoms-
uddannelserne. Dette potentiale gælder vel at mærke 
kun, hvis elevplanen anvendes som aktivt redskab og 
grundlag for en systematisk dialog og feedback mellem 
undervisere, elever og forældre om fagligt udbytte og 
fremtidige læringsmål og indsatser og ikke blot en op-
samling af data.

Det er i den forbindelse vigtigt, at arbejdet med elevplan 
og opfølgning på uddannelsesparathedsvurderingen 
sammentænkes, så dialog og opfølgning i forhold til den 
enkelte elev tilrettelægges som en sammenhængende 
indsats, der både omfatter styrkelse af faglige, personlige 
og sociale kompetencer, og som inddrager både lærere, 
pædagoger, UU-vejleder og øvrige fagprofessionelle, som 
arbejder med eleven. En systematisk anvendelse af elev-

planen er endvidere af stor betydning for, at skolen kan 
have en tæt dialog med og inddragelse af forældrene om 
opfølgning på faglige, sociale og personlige udfordringer 
og valg af uddannelse. Også skolebestyrelsens ansvar for 
at lave principper for skole-hjemsamarbejde kan under-
støtte denne udvikling.     

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at undervisningen 
skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs læring og 
udvikling, hvorfor arbejdet med undervisningsdifferen-
tiering skal understøttes og styrkes. Undervisningen i de 
enkelte fag bør målrettes mod den enkelte elevgruppes 
behov, for eksempel ved øget differentiering af indholdet 
af de undervisningsforløb, fokus på de mange forskellige 
måder at lære på, øget anvendelse af intensive lærings-
forløb (turboforløb), talentforløb, to-voksenordning, 
holddannelse, linjer og valgfag. Den understøttende un-
dervisning, og de muligheder, der er for at anvende andre 
professionsfagligheder, bør i den forbindelse anvendes 
aktivt til at skabe varierede og differentierede undervis-
ningsforløb, målrettet forskellige elevgrupper. 

Initiativforslag:
• Skoleledelserne er i løbende og systematisk dialog 
 med det undervisende personale om, hvordan det  
 går deres elever, og personalet er i dialog med 
 eleven på baggrund af data om elevens progression.  
 De nødvendige informationer og data samt vejled- 
 nings- og inspirationsmateriale for en systematisk og  
 løbende feedback og dialog bør stilles til rådighed 
 på en lettilgængelig måde for ledere og lærere, for  
 eksempel via EMU.dk og den kommende brugerportal  
 og LIS. 
• Der udvikles arbejdsmetoder og redskaber, som gør  
 det lettilgængeligt for underviseren og hjemmet 
 at følge elevernes progression. For eksempel gøres  
 dette ved at arbejde aktivt med elevplanen med hen- 
 blik på at understøtte arbejdet med elevernes pro- 
 gression og sætte elevens læring i centrum. Redska- 
 berne bør indeholde konkret vejledning og inspiration  
 til formulering af fremadrettede læringsmål og  
 tilrettelæggelse af opfølgende indsatser og diffe - 
 rentierede læringsforløb for de enkelte elever, der 
 tager udgangspunkt i deres faglige niveau, deres  
 personlige og sociale kompetencer, progression, 
 særlige udfordringer og læringsmål. Redskaber og  
 arbejdsmetoder skal også omfatte opfølgning på  
 uddannelsesparathedsvurdering i 8. og 9. klasse.
• Der udvikles fra centralt hold inspirations- og 
 vejledningsmaterialer til, hvordan skoler og under- 
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 at miste deres motivation og tilknytning til skolen.
• Der udvikles fra centralt hold inspirations- og vejled- 
 ningsmateriale til, hvordan skoler og undervisere kan  
 udvikle en målrettet indsats for, at de dygtigste elever 
 udfordres fagligt. Et særligt fokus er her elever, hvis  
 faglige niveau rækker ud over grundskolens faglige  
 mål. Materialet bør blandt andet indeholde eksem- 
 pler på pædagogiske metoder og undervisningsforløb  
 målrettet de elever i udskolingen, der har særligt  
 stærke faglige kompetencer, og som er i fare for ikke  
 at udfordres tilstrækkeligt i udskolingen. Herved er  
 disse elever i fare for at miste deres uddannelsesmoti- 
 vation og at få dårlige arbejdsvaner

 visere kan udvikle en målrettet indsats for de elever,  
 som ikke vurderes uddannelsesparate i 8. klasse. 
 Dette materiale skal supplere skolernes øvrige 
 arbejde med at udfordre alle elever i deres valg af  
 ungdomsuddannelse. Inspirationsmaterialet skal  
 blandt andet beskrive mulighederne for anvendelse 
 af de nye holddannelsesregler til turboforløb, talent 
 forløb og udskolingslinjer og komme med konkret  
 vejledning og gode eksempler på, hvordan det kan  
 gøres. Materialet bør blandt andet indeholde eksem- 
 pler på pædagogiske metoder og undervisningsforløb  
 målrettet elever i udskolingen, der på grund af fag-
 lige, sociale eller personlige udfordringer er ved   
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Alle elever skal motiveres og have lyst til at lære gennem 
deres skolegang. Derfor skal de forstå meningen og an-
vendeligheden af det, der foregår i timerne, via variation 
i de undervisningsformer, der anvendes. En EVA-under-
søgelse fra 2015 peger på en udbredt holdning blandt 
lærere og ledere, at fagrækken i udskolingen, Fælles 
Mål i fagene samt de nationale test og prøveformerne 
begrænser deres muligheder for at tilrettelægge tværfag-
lige forløb med for eksempel de praktisk-musiske fag og 
ikke i tilstrækkelig grad giver tid eller rum til at arbejde 
med fagenes indhold på måder, som giver anledning til 
praksis- eller anvendelsesorienterede forløb.  

Det er vigtigt at understøtte varieret og anvendelses-
orienteret undervisning i udskolingen, både i undervis-
ningen i de enkelte fag og i den understøttende under-
visning, så alle elever motiveres og får lyst til at lære. 
Undervisningen i udskolingen skal bidrage til at give 
eleverne et kendskab til det omgivende samfund og opnå 
konkret viden og praktisk erfaring med, hvad det, de 
lærer i skolen, skal bruges til og om hvilke uddannelser 
og jobmuligheder, der er relevante i forhold til elevernes 
kompetencer evner og motivation. 

Intentionerne i folkeskolereformen, den længere og 
varierede skoledag og den åbne skole giver bedre mulig-
heder for at anvende varierede og anvendelsesoriente-
rede undervisningsformer. Det øger også mulighederne 
for, at flere kompetencer kan komme i spil i udskolingen i 
den understøttende undervisning og gennem et tætte-
re samarbejde mellem lærere, pædagoger og eksterne 
aktører, virksomheder, foreningslivet, undervisere fra 
erhvervsskolerne, gymnasierne, VUC, produktionsskoler-
ne, ungdomsskolerne og andre relevante kompetencer er 
styrket.

Arbejdsgruppen vurderer på baggrund af eksisterende 
viden , at der er et stort behov for at understøtte udviklin-
gen af den pædagogiske og didaktiske praksis, så skoler 
og det undervisende personale også i praksis er i stand til 
at tilrettelægge en skoledag og undervisning med øget 
variation og anvendelsesorientering. Praksis viser, at 
variationen fra skole til skole er stor. Opgaven er derfor at 
øge muligheden for at dele de gode idéer og øge mulighe-
den for tværsektorielt samarbejde. Desuden er der behov 
for at sikre, at der alle steder er den nødvendige faglighed 
og de nødvendige pædagogiske og didaktiske kompeten-
cer til stede i forhold til at sikre en anvendelsesorienteret 
undervisning i fagene.

Undersøgelser peger på udfordringer i forhold til mate-
matik og naturfag, hvor mange elever mister interessen 
og motivationen for fagene gennem skoleforløbet som 
blandt andet kan imødekommes af en mere anvendelses-
orienteret og praksisnær undervisning. Alle fagområder 
bør dog styrkes i anvendelsesorientering og tværfaglige 
samarbejder, således også de humanistiske og de prak-
tisk/musiske fag. Udfordringer med interesse og motiva-
tion går ud over det faglige niveau og betyder fx, at færre 
vælger en naturfaglig uddannelses- og karrierevej. Der 
er behov for at styrke tilrettelæggelse og indhold med en 
øget vægtning af anvendelsesorientering og inddragel-
se af eksempler på konkret anvendelse af naturfaglige 
kompetencer fra virkeligheden, så undervisningen gøres 
mere relevant og udfordrer både fagligt stærke og fagligt 
svage elever, og så den, blandt meget andet, forbereder 
eleverne til undervisningen og de faglige krav på ung-
domsuddannelserne. 

Initiativforslag: 
• Der etableres et forsøgs- og udviklingsprogram fra  
 centralt hold og i samarbejde med centrale aktører,  
 der skal udvikle og kvalificere praksis- og anvendel- 
 sesorienterede undervisningsmetoder og tilrettelæg- 
 gelsesformer i udskolingen. Her kan der blandt andet  
 ses nærmere på ungdomsuddannelsernes erfaringer 
 og undervisningspraksis. Programmet skal både ud- 
 vikle læringsforløb i de enkelte fag og tværfaglige for- 
 løb, hvori både obligatoriske fag og valgfag/linjefag  
 indgår, med henblik på at understøtte og inspirere  
 skolerne i deres arbejde med at organisere og udvikle  
 udskolingen i sin helhed. Programmet skal løbende  
 generere inspirations- og vejledningsmateriale, som  
 formidles via EMU, læringskonsulenterne i 
 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og  
 andre formidlingsaktiviteter, så også skoler og kom- 
 muner, der ikke deltager i programmet, får hurtig  
 glæde af den viden, der opnås. 
• Eksisterende viden om praksis- og anvendelsesorien- 
 terede metoder, undervisningsforløb og konkrete  
 skolesamarbejder mellem skoler og eksterne 
 parter samles og struktureres, så det er lettere at  
 finde og anvende for skoler og det pædagogiske 
 personale, fx på EMU.dk. Praksis- og anvendelses-
 orienterede undervisningsforløb prioriteres i den  
 løbende udvikling af materialer til de enkelte fag på  
 EMU.dk, herunder materialer til de praktisk/musiske  
 fag og valgfag. 
• Det nuværende vejlednings- og inspirationsmate- 

Pejlemærke III: 
Øget variation og anvendelsesorientering i udskolingens undervisning



36  • Rapport fra Arbejdsgruppen for en styrket undervisning i udskolingen

 riale om åben skole til lærere, pædagoger, skoledelse  
 og kommuner, herunder gode råd og procesværktøjer  
 til at etablere åben skole-samarbejder, praksis-
 eksempler og links til sider og portaler som skole-
 tjenesten.dk, Skolemix.dk, skoletjeneste-
 netværket.dk mv. skal struktureres og samles således,  
 at det er mere brugervenligt. Også andre formidlings- 
 kanaler kan overvejes med henblik på at skabe 
 opmærksomhed på eksisterende materiale og 
 portaler.
• Der udvikles fra centralt hold yderligere vejlednings-  
 og inspirationsmateriale om, hvordan åben 
 skole-samarbejder kan bidrage til skolernes arbejde  
 med at udfordre og vejlede alle elever i deres 
 uddannelses- og karrierevalg, herunder fokus på  
 samarbejder med ungdomsuddannelser og det 
 private og offentlige arbejdsmarked. 
• Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings  
 læringskonsulenter tilbyder bistand til skoleledelser,  
 undervisere og andre relevante aktører i forhold til at  
 sikre videndeling og kompetenceudvikling med 
 henblik på at styrke den praksisnære viden om etable- 
 ring af åben skole-samarbejder og udvikling af 
 læringsaktiviteter med fokus på elevernes lærings-
 udbytter, herunder Fælles Mål.
• Folkeskolens centrale parter har i deres løbende 
 dialog med forlag og andre undervisningsmiddel-
 producenter fokus på udvikling af nye formater, der 
 i højere grad lægger op til variation og inddragelse af  
 virkeligheden. 
• Folkeskolerne skal i højere grad søge at inddrage  
 offentlige og private virksomheder og erhvervsliv i  
 undervisningen. Det skal i den forbindelse undersø- 
 ges, om skoletjenesterne kan bidrage til at skabe en  
 organisatorisk ramme om samarbejdet. De centrale  
 aktører kan med fordel samarbejde om at udbrede  
 en samarbejdspraksis blandt landets erhvervsliv og  
 folkeskoler i højere grad, end vi ser i dag. 

• Der nedsættes en ny gruppe af både praktiske og  
 teoretiske videnpersoner, der kan følge de igang- 
 værende initiativer for mere anvendelsesorienterede  
 prøveformer, som Styrelsen for Undervisning og 
 Kvalitet har iværksat. Gruppen vil desuden kunne  
 komme med anbefalinger til yderligere tiltag på   
 prøve- og testområdet med henblik på at under-
 støtte en mere praksisnær og problemorienteret 
 undervisning i hele fagrækken fx forsøg med at   
 udvælge og prioritere mere anvendelsesorienterede  
 pensumkrav i de obligatoriske fag. 
• Den enkelte skolebestyrelse opfordres til i sit tilsyn  
 med undervisningen i hele fagrækken at rette fokus  
 på skolens undervisning i matematik og naturfag med  
 henblik på at afdække, om der er særlige udfordrin-
 ger på skolen i forhold til elevernes faglige niveau og  
 motivation i matematik og naturfag.
• Der iværksættes en national indsats i forhold til at 
 udvikle undervisningen i udskolingen (og delvist på  
 mellemtrinnet) i matematik og naturfag og øvrige  
 fag med en øget vægtning af anvendelsesorientering.  
 Derudover bør den nationale indsats indeholde 
 initiativer til tidligere identificering af unge med 
 faglige udfordringer i disse fag samt handleplaner i  
 forhold hertil. Som led i indsatsen bør der iværk-
 sættes initiativer, som styrker den naturfaglige og  
 tværfaglige undervisning med fx matematik. 
 Videnspredning inden for naturfagsundervisning  
 vil være relevant at medtænke. Det kunne fx 
 omhandle ressourcepersoner og fagteams rolle i  
 udviklingen og styrkelsen af undervisning i naturfag.  
 Der kan blandt andet hentes inspiration fra 
 projektet Matematik i alle fag fra Norge samt DLF,  
 Skolelederforeningen og Ministeriet for Børn, 
 Undervisning og Ligestillings forsøgs- og udviklings- 
 program om udvikling af kvalitet i undervisningen i  
 dansk og matematik.
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Med de ændringer, der fulgte eud-reformen i 2014, blev 
vejledningsindsatsen revideret, så den nu i højere grad 
er målrettet de elever, der ikke vurderes uddannelsespa-
rate i 8. klasse. Denne revision skaber en ny præmis for 
den kollektive vejledning og for de elever, som vurderes 
uddannelsesparate. Det er arbejdsgruppens oplevelser, at 
der er udfordringer med at sikre, at alle elever udfordres i 
og vejledes om uddannelsesvalg. 

Ud over den kollektive vejledning af både de uddan-
nelsesparate og de ikke-uddannelsesparate elever skal 
arbejdet med at udfordre alle elever på deres uddannel-
sesvalg og give dem viden og valgkompetencer i forhold 
til fremtidig uddannelse og job ske via det obligatoriske 
emne uddannelse og job. 

Hvis uddannelse og job skal indfri denne intention, skal 
det obligatoriske emne i langt højere grad integreres i 
undervisningen i fagene og i den understøttende under-
visning, herunder sammentænkes med den åbne skole.

Den kollektive vejledning, som leveres af UU, skal basere 
sig på en solid basisviden hos alle elever om de forskellige 
uddannelses-, erhvervs- og karrieremuligheder, de har ef-
ter grundskolen. Denne viden skal eleverne blandt andet 
opnå i uddannelse og job. 

Undervisningen i uddannelse og job prioriteres og løses 
meget forskelligt på skolerne, og bliver enten gennem-
ført af skolernes selv af UU eller i samarbejde. Det er af-
gørende, at tilrettelæggelsen af undervisningen i uddan-
nelse og job sker i et samarbejde mellem skolen og UU, 
så der bliver en sammenhæng mellem undervisningen i 
uddannelse og job og den kollektive vejledning.

Undervisningen i fagene giver eleverne konkrete erfarin-
ger med emner, problemfelter og lignende, der knytter 
sig til fag og fagmiljøer i fx de forskellige erhvervsuddan-
nelser og studieforberedende ungdomsuddannelser. Lige 
som skolens generelle arbejde i både undervisningen i 
fagene og i den understøttende undervisning med udvik-
ling af elevernes personlige og sociale udvikling har stor 
betydning for at udvikle elevernes handle- og valgkompe-
tencer. Samtidig kan undervisningen i uddannelse og job 
bidrage til at skabe den relevans og anvendelsesoriente-
ring, som efterspørges i undervisningen i udskolingen. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at kompetencemåle-
ne for og undervisningen i uddannelse og job med fordel 
i højere grad kan integreres i undervisningen i fagene og 

i den understøttende undervisning og samtidig kobles 
med den kollektive vejledning. Arbejdsgruppen peger 
i den forbindelse på, at det er centralt at fastholde, at 
det er UU-vejlederne, der har ansvaret for den konkrete 
vejledning om uddannelsesvalg, uddannelsesretninger, 
faglige forventninger på de enkelte uddannelsesretnin-
ger osv., mens det undervisende personale, med en øget 
inddragelse og anvendelse af viden om, hvad der venter 
eleverne efter skolen, har ansvaret for at udvikle elever-
nes faglige, personlige og sociale kompetencer og forud-
sætninger for at kunne træffe og gennemføre beslutnin-
ger, herunder valg af ungdomsuddannelse. Det vil være 
oplagt at tilrettelægge en del af undervisningen, således 
at mulighederne for at samarbejde med  eksterne under-
visere fra fx ungdomsuddannelse og erhvervsliv udnyttes, 
fx i regi af den åbne skole. Udmøntningen af skolebesty-
relsens principper for både åben skole, understøttende 
undervisning mv. kan understøtte denne udvikling. 
Arbejdsgruppen peger på, at det kan være hensigtsmæs-
sigt at tage udgangspunkt i begrebet karrierelæring og 
-vejledning som et omdrejningspunkt for en øget integra-
tion af uddannelse og job med den øvrige undervisning. 
Samtidigt er det vigtigt at anerkende, at faktorer uden 
for skolelivet har stor indflydelse på elevers valg og gen-
nemførelse af en ungdomsuddannelse, herunder familie 
og venner. 
 
Initiativforslag: 
• Skolerne tilrettelægger i samarbejde med UU og 
 andre relevante aktører i højere grad det obliga-
 toriske emne uddannelse og job som egentlige 
 undervisningsforløb integreret i undervisningen i  
 fagene og i den understøttende undervisning inden  
 for den nuværende samlede timeramme i udsko- 
 lingen, så der sikres større forståelse og sammen- 
 hæng mellem det, eleverne lærer, og den viden, de 
 opnår, om fremtidige karriere- og uddannelsesmulig- 
 heder. 
• Der gennemføres fra centralt hold og i samarbejde  
 med centrale aktører et forsøg med uddannelse 
 og job som et integreret element i undervisningen 
 i udvalgte fag, herunder med øget fokus på 
 karrierelæring. Det kan i den forbindelse med et 
 sådan frivilligt forsøg være relevant at se på konkre- 
 te anbefalinger og eksempler på, hvordan samspillet  
 mellem UU og det undervisende personale kan og bør  
 tilrettelægges. Her kan der fx hentes inspiration fra KL  
 og DLF’s initiativ Udsyn i udskolingen.
• Der udvikles og formidles yderligere inspirations-  
 og vejledningsmateriale med henblik på at styrke og  

Pejlemærke IV: 
Alle elever, også de uddannelsesparate, skal udfordres og vejledes i deres valg af 
ungdomsuddannelse og karrierevalg
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 integrere det obligatoriske emne uddannelse og job 
 i undervisningen i alle relevante obligatoriske fag  
 og i den understøttende undervisning. Inspirations- 
 materialet skal blandt andet indeholde eksempler på,  
 hvordan der kan opstilles læringsmål for eleverne, 
 der både rummer læringsmål for faglig undervis-
 ning og for karrierelæring, og konkrete eksempler på  

 undervisningsforløb, herunder som led i åben skole  
 med inddragelse af ungdomsuddannelser, arbejds- 
 marked og virksomheder. Eksisterende viden om 
 metoder og konkrete undervisningsforløb i uddan-
 nelse og job skal ligeledes samles og struktureres, så  
 det er lettere at finde og anvende for skoler og det  
 undervisende personale, på EMU.dk.
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5. Læreres og det øvrige undervisende 
personales tilgang og kompetencer
Det er som et led i folkeskolereformen en central 
målsætning, at lærerne skal have bedre adgang til 
viden om, hvilke undervisningsmetoder der virker, 
så de kan gennemføre en moderne undervisning af 
høj kvalitet. Der er i perioden 2014-2020 afsat i alt en 

milliard kroner til at styrke kompetenceudviklingen 
af det undervisende personale i folkeskolen. Rege-
ringen har indgået en aftale med KL om fuld kom-
petencedækning i 2020 i forbindelse med aftalen om 
kommunernes økonomi for 2014.

Styrkelse af kompetenceudviklingen i folkeskolen
I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er det aftalt, at midlerne til efteruddannelse skal 
bruges til at understøtte en række prioriterede kompetencer for lærere og pædagoger i folkeskolen. Et parts-
udvalg for efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen har efterfølgende udstukket de overordnede 
rammer og udarbejdet otte pejlemærker for kompetenceudviklingsindsatsen frem mod 2020.

De otte pejlemærker for kompetenceudviklingsindsatsen er:

• Kompetenceudvikling i folkeskolens fag 
• Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus 
• Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner 
• Lav en kommunal kompetenceplan i en inddragende proces 
• Følg op på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækning 
• Arbejd systematisk med kompetenceudvikling 
• Sæt fokus på medarbejdernes engagement i læringen 
• Tilrettelæg kompetenceudviklingen, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel. 

Der er etableret et partnerskab om kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen, der består af 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, KL, Danske Professionshøjskoler og Skolelederforeningen.

Den samlede kompetencedækning fordelt efter fag 
i skoleåret 2014/2015 var 81,6 pct., hvilket vil sige, at 
eleverne i 81,6 pct. af den fagopdelte undervisning 

blev undervist af lærere med kompetence inden for 
det pågældende fag29. 

29 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2015): Statusredegørelse for folkeskolens udvikling i skoleåret 2014/2015

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Samlet kompetencedækningsgrad på tværs af alle fag og 1.-10. klasse samlet, faktiske tal for skoleårene 
2012/13-2014/15 samt politiske målsætninger for 2016, 2018 og 2020.
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Kompetencedækning fordelt på fag, 1.-10. klasse samlet, 2014/15

Andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med ’undervisningskompetence’ eller 
’tilsvarende kompetencer’, 2012/2013-2014/2015

 2012/2013 2013/2014 2014/2015

7. klasse 85,0 pct. 84,9 pct. 86,5 pct.

8. klasse 85,0 pct. 85,1 pct. 87,1 pct.

9. klasse 86,8 pct. 88,1 pct. 88,9 pct.

I alt 85,6 pct. 86,0 pct. 87,5 pct.

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Data er udtrukket i LIS.
Note: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med 
’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenhe-

den er klokketimer.

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
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Ud af den ene milliard kroner, der blev afsat i forbin-
delse med gennemførelsen af folkeskolereformen for 
at styrke kompetenceudviklingen af det undervisen-
de personale i folkeskolen, har kommunerne i 2014 
modtaget et tillskud på 64,1 mio. kr. Ud af de midler 
har kommunerne anvendt 38,1 mio. kr., hvilket 
svarer til knap 60 pct. af tilskuddet. Kommunerne 
har fordelt midlerne til de aftalte indsatsområder på 
følgende måde:
1. Linjefagskompetence: 7,4 mio. kr.
2. Understøttelse af inklusionsindsats: 9,1 mio. kr.
3. Klasseledelse: 1,7 mio. kr.
4. Løbende faglig opdatering: 5,7 mio. kr.
5. Specialistfunktioner, eksempelvis matematik og  
 læsning: 6 mio. kr.
6. Øvrige særlige indsatsområder, eksempelvis it:  
 2,3 mio. kr.
7. Tværgående kurser i forhold til det aftalte formål:  
 5,8 mio. kr.

De 26 mio. kr., som kommunerne ikke har forbrugt i 
2014, er overført til samme formål i 2015. 

En undersøgelse fra EVA fra 201330 viser, at 79 pct. af 
lærerne og 91 pct. pædagoger i høj eller i nogen grad 
anvender det, de lærer i forbindelse med kompeten-
ceudvikling, i deres praksis efterfølgende. Samtidig 
vurderer knap halvdelen af lærerne og knap en tred-
jedel af pædagogerne, at de ikke får den kompeten-
ceudvikling, de har brug for, for at kunne løse deres 
opgaver. 

De første resultater fra evaluerings- og følgeforsk-
ningsprogrammet for folkeskolereformen viser en 
stigning i andelen af skoleledere fra 14 pct. til 37 
pct., der vurderer, at manglen på kvalificerede lærere 
hæmmer elevernes løbende læringsudbytte af under-
visningen. Samtidig udtrykker 95 pct. af skoleleder-
ne i 2015, at de har ”meget høj” eller ”høj” tillid til, 
at lærerne gør deres bedste. Skolelederne har altså 
generelt en høj grad af tillid til, at lærerne yder deres 
bedste31. Der synes således at være et behov for en 
øget målretning af midlerne til efteruddannelse af 
lærere og det øvrige undervisende personales faglige 
kompetencer.
 
I en undersøgelse fra EVA fra 2013 fremhæver både 
praktikere og forskere efteruddannelse som afgø-

rende for, at det lykkes at implementere og anvende 
viden på skolerne32. I den forbindelse fremhæver 
flere, at det ikke er ligegyldigt, hvem og hvor mange 
der efteruddannes. Især pædagogerne er optaget af, 
at det er uhensigtsmæssigt, at pædagoger og lærere 
ikke deltager i samme kursusaktiviteter og efterud-
dannelsesforløb. Et andet synspunkt, der går igen 
hos både lærere og forskere, er, at en lærer ofte står 
alene med ny viden efter at have været på kursus. 

I samme EVA rapport33 peges der på, at samarbejds- 
og sparringskulturen på skolen har stor betydning 
for, hvordan lærerne oplever en række udfordringer 
på skolen. For eksempel viser rapporten, at der er 
en signifikant sammenhæng mellem, hvor let eller 
svært lærerne oplever det at undervisningsdifferen-
tiere, og hvor meget sparring de får fra deres ledelse 
og fra skolens pædagoger. Hvis lærerne har svært 
ved at differentiere undervisningen, modtager de 
i mindre grad sparring. Hvis lærerne omvendt har 
let ved opgaven, er andelen, der i høj grad modtager 
sparring, større.

Samme undersøgelse viser også, at mange lærere 
efterspørger det man kan kalde et opgør med den pri-
vatpraktiserende lærer, der lukker døren til sin klasse 
bag sig. Omkring tre fjerdedele af lærerne svarer så-
ledes, at hvis de skal udvikle deres undervisning, har 
de brug for sparring, observation af egen og andres 
undervisning og feedback på deres undervisning34.

Ud over tid og arbejdsro peger samme rapport også 
på, at der skal et oversættelsesarbejde til, for at læ-
rerne oplever den viden, de præsenteres for, som an-
vendelig. Lærerne efterspørger konkrete redskaber, 
som er til at tage i brug i deres praksis, da det kan 
være vanskeligt for dem selv at omsætte en abstrakt, 
teoretisk viden fra utilgængelige afhandlinger til 
konkrete værktøjer, der giver mening i deres under-
visning.

En stor andel af lærerne og det øvrige undervisende 
personale underviser dermed inden for deres fagom-
råde, men der er fortsat et stort potentiale i kompe-
tenceudvikling for at sikre, at personalet er klædt på 
til at varetage opgaverne. 

30 EVA: Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling. 2013
31 SFI: Skoleledelse i folkeskolereformens første år. 2015
32 EVA (2013): Udfordringer og behov for viden
33 EVA: Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling. 2013
34 SFI: Skoleledelse i folkeskolereformens første år. 2015
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Samarbejde mellem lærere og pædagoger
Pædagoger har med folkeskolereformen fået en større 
rolle i folkeskolen. På 1.-3. klassetrin kan pædagoger 
for eksempel varetage afgrænsede undervisningsop-
gaver i fagene inden for deres kompetencer og kvalifi-
kationer. Derudover kan pædagoger på alle klassetrin 
varetage understøttende undervisningsopgaver. 
Understøttende undervisningsopgaver kan både 
udføres i forbindelse med undervisningen i fagene, 
hvor pædagogen har en understøttende rolle i forhold 
til lærerens undervisning, og i tiden til understøt-

tende undervisning, hvor pædagogen kan varetage 
undervisningen alene.

Pædagogerne kan bidrage til bl.a. øget anvendelses-
orientering, udvikling af elevernes sociale og per-
sonlige kompetencer, inklusion og elevernes trivsel. 
Samtidig kan pædagogerne spille en rolle i forhold til 
at skabe et godt fundament for læring ved at styrke 
trivslen blandt alle eleverne. Derudover kan pædago-
gerne supplere elevernes læringsproces ved at tilføje 
elementer af leg og kreativitet til undervisningen35. 

Eksempel fra Høje Taastrup Kommune: Motivationsvejleder
Udgangspunktet for projektet er, at kombination af pædagoger med fokus på personlig udvikling og lærere med 
styr på det faglige skaber en mulighed for et alternativt skoletilbud til skoletrætte elever i Høje Tåstrup kommune.

Erfaringerne fra evaluerings- og følgeforskningspro-
grammet for folkeskolereformen viser, at det særligt 
har været svært for pædagogerne at blive inddraget 
i skoledagen, hvis der ikke har været tid til sparring 
og koordinering med lærerkollegerne36. På de skoler, 
hvor ledelsen har vedtaget principper for samarbej-
det og afsat tid hertil, synes det at fungere godt. 
Men mange oplever, at der ikke er afsat fast tid til 
samarbejde mellem lærere og pædagoger. Der synes 
således både at være et behov for en bedre udnyttelse 
af pædagogernes kompetencer og prioritering heraf 
men også at få drøftet, hvorledes pædagogernes kom-
petencer bedst bringes i spil med henblik på at styrke 
undervisningen i udskolingen yderligere. 

Vejledning og overgang til ungdomsuddannelse
I 2015 publicerede EVA en undersøgelse, som foku-
serer på, hvordan lærere i udskolingen forbereder 

eleverne på at starte på en ungdomsuddannelse, og 
hvorledes de indgår i dialog om elevernes valg af ung-
domsuddannelse37. I undersøgelsen vurderer lærerne 
i udskolingen, at undervisningen især forbereder 
eleverne til at påbegynde en gymnasial ungdomsud-
dannelse. Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at 
mens kendskabet til de gymnasiale ungdomsuddan-
nelser er forholdsvist stort blandt lærerne, er kend-
skabet til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 
beskedent. Ifølge lærerne har det begrænsede kend-
skab til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser be-
tydning for deres muligheder for at forberede elever-
ne dertil. De oplever det som vanskeligt at forberede 
til noget, de ikke har et tilstrækkeligt kendskab til. 
Samtidig har det betydning for den dialog, lærerne 
har med eleverne om deres ungdomsuddannelses-
valg.

35 EVA (2013): Udfordringer og behov for viden
36 Bjørnholt, B., m.fl. (2015): Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole
37 EVA (2015): Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Eksempel på uddannelsesprojekt: Young Skills
Det tværkommunale uddannelsesprojekt i Herlev kommune er målrettet unge i 8. og 9. klasse samt unge på 
erhvervsskolers grundforløb. Udover kommunerne deltager fire erhvervsskoler og tre UU centre.
Initiativet skal give folkeskolens ældste klassetrin viden om fremtidige uddanneses- og karrieremuligheder og 
understætte, at de ikke vælger erhvervsuddannelserne fra grundet manglende viden om uddannelserne og deres 
erhvervsmuligheder.
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I samme undersøgelse fremgår det, at lærerne er med 
til at præge elevernes valg af ungdomsuddannelse via 
deres dialog med eleverne. Lærerne præger elevernes 
valg, i det omfang eleverne selv henvender sig for at 
få deres anbefalinger eller vurdering af, hvorvidt de 
kan klare sig på en given uddannelse. Disse dialoger 
oplever eleverne gennemgående som en væsentlig 
rettesnor. Undersøgelsen viser imidlertid også, at 
nogle elever oplever, at lærerne er med til at præge 
deres ungdomsuddannelsesvalg gennem deres måde 
at omtale henholdsvis de gymnasiale og de erhvervs-
rettede ungdomsuddannelser på i undervisningen. 
Nogle elever oplever, at lærerne i deres undervisning 
bruger mere tid på at italesætte kravene på de gym-

nasiale uddannelser end kravene på de erhvervsrette-
de uddannelser. Denne forskel gør, at eleverne får et 
større kendskab til de gymnasiale end til de erhvervs-
rettede uddannelser. Tilsvarende oplever nogle af 
eleverne, at lærerne har forskellige forventninger og 
stiller forskellige krav, alt efter hvilken ungdoms-
uddannelse de har planer om at starte på. Endelig op-
lever nogle elever, at lærere ser det som en selvfølge, 
at fagligt dygtige elever skal starte på en gymnasial 
uddannelse, og derfor sjældent diskuterer uddannel-
sesvalg med disse elever. Dette må formodes også at 
gøre sig gældende på andre arenaer af de unges liv, 
for eksempel hvad angår forældrenes vejledning af 
eleverne.

Hvad ved vi virker?

Lærernes kompetencer - Tre lærerkompetencer identificeres som afgørende for elevernes læring. Det er fagdi-
daktisk kompetence, relationskompetence og kompetence til at lede klassen.
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2008): Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole: et systematisk 
review

Høje forventninger til eleverne - Eleverne som helhed opnår de bedste faglige resultater, når lærerne udtrykker 
tydelige og høje faglige forventninger til eleverne og udøver en stærk klasserumsledelse ved at være konsekvente 
i forhold til at sikre, at eleverne overholder aftaler, og at der er ro i klassen. 
Winther, S. C. & Nielsen, V. L. (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen

Et trygt og positivt læringsmiljø – Det har positiv effekt på elevernes læringsudbytte, når læreren er opmærk-
som på at skabe et positivt miljø i klassen med fokus på læring. For eksempel ved løbende at tage hånd om ele-
vernes behov med henblik på at styrke alle elevers muligheder for læring og være tydelig omkring spillereglerne i 
klassen. 
Plauborg, H., mfl. (2010).: Læreren som leder. Klasseledelse i folkeskolen og gymnasium

Læreren deltager i klasseteams - Jo hyppigere lærerne deltager i klasseteams, desto bedre faglige præstationer 
har eleverne. Denne positive sammenhæng eksisterer, på trods af at nogle lærere sandsynligvis mødes oftere i 
klasseteams, når der er problemer med for eksempel uro og mistrivsel i klassen. 
Winther, S. C. & Nielsen, V. L. (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen

Klasseledelse – Lærerenes evne til sikre en optimal ramme, organisering og gennemførelse af lærings- og udvik-
lingsprocesser for alle elever i undervisningen påvirker elevernes faglige udvikling og sociale trivsel.
Keilow, M., m.fl. (2015): Effekter af klasseledelse på elevers læring og trivsel

I lyset af, at læreren er den vigtigste faktor, når det 
drejer sig om elevers læringsudbytte38, er der derfor 
behov for, at lærerens viden og vejledning af eleverne 
om valg af ungdomsuddannelse beror på et oplyst 
grundlag. Samtidig er det vigtigt, at lærerne ikke 

står alene med at vejlede eleverne i deres uddannel-
sesvalg, hvorfor uddannelsesvejledning bør varetages 
af en bred kreds af relevante aktører med omfattende 
viden om uddannelsessystemet. 

38 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2010): Input, Process, and Learning in primary and lower secondary schools
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Det undervisende personales kompetencer og under-
visningsmetoder har afgørende betydning for elevernes 
læringsudbytte og oplevelse af læringsaktiviteternes 
værdi. Det faglige løft, der er gennemført i indskolingen  
gennem de sidste 10-15 år, er blandt andet baseret på en 
systematisk kompetenceudviklingsindsats i forhold til fx 
uddannelse af læsevejledere, udbredelse af forsknings-
baserede undervisningsmetoder, skolestartsforsøg med 
inddragelse af pædagoger i den samordnede indskoling 
og tættere samspil mellem skole og SFO mv. Der har 
ikke på samme vis været opmærksomhed på, at et løft 
af undervisningen af udskolingselever på tilsvarende vis 
kræver et mere systematisk kompetenceløft hos under-
viserne. Dette gælder både i forhold til pædagogik og 
didaktik, målrettet skolens ældste elever, og i forhold til 
deres faglige kompetencer i forhold til fag og udvikling af 
elevernes alsidige, personlige og sociale kompetencer.  

Undervisernes tilgange og undervisningsmetoder i 
udskolingen kan med fordel styrkes og understøttes 
med henblik på, at undervisningen i højere grad tager 
udgangspunkt i elevernes aldersmæssige forudsætninger 
og behov samt anerkendte metoder, der både fastholder 
elevernes motivation og fokuserer på deres læringsud-
bytte.  

Kendskab til bredden i ungdomsuddannelserne og efter-
følgende beskæftigelsesmuligheder er afgørende for, at 
det undervisende personale kan gøre deres elever både 
fagligt, personligt og socialt parate til videre uddannelse. 
Skolens undervisere skal have et grundlæggende kend-
skab til det faglige indhold, niveau og læringskulturerne 
på de forskellige ungdomsuddannelser, så de kan inddra-
ge og aktivere dette kendskab i deres undervisning. Det 
er i høj grad relevant i forhold til erhvervsuddannelserne, 
hvor flere undersøgelser peger på, at der mangler kend-
skab hertil blandt det undervisende personale i folke-
skolen. Det vurderes ikke at være nødvendigt, at skolens 
undervisere har indgående kendskab til alle uddannelses-
retninger på ungdomsuddannelserne, men de bør have 
indblik i de mere overordnede retninger.

Det kræver, at samarbejdet mellem det undervisende 
personale i udskolingen, ungdomsuddannelserne og 
vejlederne i UU styrkes. 

Initiativforslag: 
• Der tages i den igangværende kompetenceudvik- 
 lingsindsats frem mod 2020 lokalt stilling til, hvor- 

 ledes prioriteringen af den løbende opkvalificering  
 af det undervisende personale i udskolingen kan øges,  
 således at nye pædagogiske metoder tages i brug og  
 indgår som en integreret del af undervisningsforløbe- 
 ne i de enkelte fag og i den understøttende under- 
 visning, herunder undervisningsdifferentiering, øget  
 praksis- og anvendelsesorienteret undervisning og  
 karrierelæring/uddannelse og job. 
• Det prioriteres lokalt at arbejde med den løben-  
 de proces med kapacitetsopbygning i udskolingen,  
 fx anvendelse af faglige vejledere i de enkelte fag,  
 øvrige ressourcepersoner, tværprofessionelt samar- 
 bejde mellem lærere, pædagoger og andre professi- 
 oner og pædagogisk læringscenter i udskolingen 
 som supplement til eller erstatning for den traditio- 
 nelle kompetenceudvikling.
• Der gennemføres en evaluering som led i følgeforsk- 
 ningsprogrammet for folkeskolereformen af den  
 lokale kapacitetsopbygning i udskolingen i form af  
 blandt andet anvendelsen af faglige vejledere, øvrige  
 ressourcepersoner, tværprofessionelt samarbejde og  
 anvendelse af det pædagogiske læringscenter, med  
 henblik på at opnå konkrete anbefalinger og praksis- 
 rettet vejledning til, hvordan dette kan anvendes i 
 forhold til at styrke den løbende og praksisnære   
 kompetenceudvikling af folkeskolens lærere og øvrige  
 undervisende personale.  
• Der arbejdes lokalt med systematisk at udvikle og  
 etablere samarbejds- og videndelingsmodeller mel- 
 lem undervisere på skoler, erhvervsskoler, gymnasier,  
 VUC’er, produktionsskoler og UU-centre. Hensig-
 ten er, at underviserne får større kendskab til hin- 
 andens skoleformer, herunder pædagogik, didaktik  
 og læringskultur. Det kan fx ske via gensidige 
 besøg (udveksling uden undervisning) for lærere og  
 undervisere fra henholdsvis grundskolen og 
 ungdomsuddannelserne, gæstelærerordninger 
 (udveksling med undervisning) eller via faglige 
 netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner.
• Der arbejdes lokalt med at udvikle og vedligeholde en  
 samarbejds- og videndelingsmodel, der understøtter,  
 at folkeskolens undervisende personale har det 
 nødvendige kendskab til ungdomsuddannelserne og  
 er klædt pædagogisk og didaktisk på til at kunne 
 integrere denne viden i deres undervisning, fx ved at  
 udpege en ansvarlig aktør, fx UU.
• Skolens behov for målrettede og praksisnære efter-
 uddannelsestilbud til undervisere i udskolingen   
 drøftes med professionshøjskolerne evt. i regi af  

Pejlemærke V: 
Undervisernes kompetencer i forhold til undervisning af elever i udskolingen skal 
styrkes, og folkeskole og ungdomsuddannelser skal have bedre kendskab til hinanden 
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 Kvalitetsforum for folkeskolen. Konkret er der behov  
 for, at professionshøjskolerne udvikler korte og   
 praksisnære kompetenceudviklingstilbud i de enkelte  
 fag ift. undervisningsdifferentiering, øget praksis- og  
 anvendelsesorienteret undervisning og inddragelse  
 af uddannelse og job i fagene, herunder karrierelæring,  
 og for, at der udvikles korte kompetenceudviklingsfor- 
 løb inden for pædagogik og didaktik for ikke-lærere,  

 der varetager læringsaktiviteter i folkeskolen som led  
 i åben skole og understøttende undervisning, fx i form  
 af e-læringsforløb, webinar mv.
• De relevante forskningsmiljøer opfordres til at prio-
 ritere og iværksætte forskningsprojekter om udvikling  
 af pædagogik, didaktik undervisningsmetoder og  
 -tilgange målrettet, skolens ældste elever. 
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6. Organisering og ledelse

Med folkeskolereformen har folkeskolerne fået nye 
mål og rammer for at styrke og målrette undervis-
ningen i udskolingen. Det stiller nye krav til organi-
sering og ledelse af det pædagogiske og faglige arbej-
de og samarbejde med omverdenen. Samtidig giver 
ændringerne i lov om vejledning om uddannelse og 
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 

(vejledningsloven)mulighed for, at folkeskolen kan 
understøtte elevernes overgang videre i uddannel-
sessystemet, samt for at folkeskolerne kan målrette 
undervisningstilbuddet i udskolingen mere via bl.a. 
valgfag og holddannelse mod specifikke uddannel-
sesforløb. 

Valgfag fremrykket - Med folkeskolereformen er det blevet obligatorisk for skolerne at tilbyde valgfag fra 7. klas-
se. Tidligere var det obligatorisk fra 8. klasse. Hensigten hermed er blandt andet at styrke udskolingen ved at give 
skolerne øgede muligheder for at tilbyde et målrettet fagudbud, der klæder eleverne på til videre uddannelse.

Kommunale valgfag - Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes undervisning i kommunale valgfag. 
Det vil sige valgfag, der ligger udover fagene i valgfagsrække, og som ikke nødvendigvis er praktisk eller kunstne-
risk betonede valgfag. Endvidere har kommunerne fået mulighed for at udbyde en række af 10. klassesvalgfag, 
der sigter mod ungdomsuddannelserne, primært værkstedsfag.

Understøttende undervisning – Øget timetal til blandt andet understøttende undervisning skal give mere tid 
til, at skolerne kan tilrettelægge en varieret og anvendelsesorienteret skoledag. Understøttende undervisning er 
ekstra tid til forskellige forløb og læringsaktiviteter med videre, der ligger ud over undervisningen i folkeskolens 
fag og obligatoriske emner, men som spiller sammen med og støtter op om undervisningen i fagene.

Åben skole – Skolerne skal åbne sig mere mod det omgivende samfund og inddrage det lokale idræts-, kultur- og 
foreningsliv i skolen. I den forbindelse er det væsentligt, at skolerne samarbejder med lokale virksomheder og 
ungdomsuddannelser om særligt undervisningen i udskolingen.

Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering – Uddannelsesparathedsvurderingen er fremrykket til 8. klasse. 
Formålet hermed er først og fremmest at sikre, at de elever, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate i 8. klasse, 
får en særlig skole- og vejledningsindsats, der understøtter, at de kan blive uddannelsesparate ved afslutningen af 
9. klasse.

Holddannelser i udskolingen – Skolerne har mulighed for at foretage ny klassedeling på grundlag af elevernes 
valg af fag, hvilket til sammen giver kommunerne bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer, herunder 
profillinjer, og toninger af udskolingen.

Skoledelse
Folkeskolereformens nye krav til skolen gør, at der i 
endnu større grad er behov for en skoleledelse, der 
sætter retning og arbejder målrettet med pædagogisk 
udvikling. Der er i den forbindelse afsat 60 mio. kr. 
i årene 2013-15 til styrket efteruddannelse og kom-
petenceudvikling af ledere, herunder skoleledere 
og forvaltningschefer. Midlerne skal blandt andet 
anvendes til at løfte skoleledernes og forvaltnings-
chefernes kompetencer til brug for arbejdet med de 
nye styringsværktøjer samt indholdet af den længere 
og mere varierede skoledag. Til at udmønte puljen er 
der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra 

KL, Skolelederforeningen, Børne og Kulturcheffor-
eningen og Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling. 

Styregruppen for Skoleledelse har som led i udmønt-
ningen af midlerne under overskrifterne faglig 
ledelse og forandringsledelse peget på 12 pejlemærker 
for kompetenceudvikling af skoleledelser og for-
valtninger, som danner rammen for kompetence-
udviklingen. Hovedparten af midlerne er fordelt til 
kommunerne, som selv har besluttet den konkrete 
anvendelse af midlerne inden for rammen af de 12 
pejlemærker.
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Omdrejningspunktet for skolens organisering og 
aktiviteter skal være elevernes læring og trivsel. 
Derfor skal skoleledelsen have en klar vision, mål 
og handlingsplan for den enkelte skoles udvikling 
med et vedvarende fokus på den enkelte elevs læring 
og trivsel. Hermed har skoleledelsen en afgørende 
opgave for at skabe et professionelt læringsfællesskab 
på skolen og sætte rammen for en varieret og motive-
rende skoledag for eleverne.

Ifølge de seneste undersøgelser fra evaluerings- og 
følgeforskningsprogrammet for folkeskolereformen 
har langt størstedelen af skolelederne deltaget i 
kurser vedrørende folkeskolereformen. Heraf løb de 
fleste skolelederes kurser op i 1. – 5. dages varighed 
(60 procent). Samtidig vurderer skolelederne sig ”i 
nogen grad” rustet til at håndtere de ændringer, 
som folkeskolereformen byder på. Der er dog sket et 
mindre men signifikant fald fra 2014 til 2015 i, hvor 
rustede skolelederne føler sig til at implementere 
folkeskolereformen39.
  
OECD’s internationale TALIS-undersøgelse fra 201340  
peger på udfordringer med en begrænset evaluerings- 
og feedbackkultur, og at skoleledelsen ofte ikke er 
tæt på undervisningen. Der blev bl.a. påpeget at: 
• Grundskolelærere får oftest feedback fra andre  
 lærere – kun halvdelen får feedback fra deres 
 skoleledelse. 
• Kun en fjerdedel af grundskolelærerne har 
 oplevet, at ledelsen har overværet deres klasse-
 undervisning og derefter givet dem feedback. 
• Knap halvdelen af lærerne i grundskolen har 
 fået feedback på baggrund af deres elevers 
 testresultater. 
• Lærerne mener ikke, at skolelederen har effek-
 tive metoder til at evaluere lærernes undervis- 
 ning. De oplever ikke, at feedbacken bygger på 
 en grundig vurdering af deres undervisning. 
• Knap hver tredje lærer mener ikke, at lærer-
 evaluering og feedback har væsentlig indflydelse  
 på undervisningen.
• Lederne på de danske grundskoler anvender   
 sjældnere end deres udenlandske kolleger elever- 
 nes faglige resultater og evalueringsresultater,  
 når de udarbejder skolens mål og strategiske 
 udviklingsplaner. 

Set i sammenhæng med TALIS-undersøgelsen, hvor 
cirka 50 procent af lærerne svarer, at de ikke får 
feedback eller sparring fra deres leder, tyder det på, 
at skoleledernes manglende kompetencer ikke blot er 

deres oplevelse men en reel udfordring i hverdagen. 
Der vurderes således at være et behov for at klæde 
skoleledelserne bedre på i forhold til pædagogisk le-
delse, herunder i forhold til arbejdet med læringsmål 
for undervisningen i de enkelte fag. 

Tilrettelæggelse af skoledagen
Med de nye arbejdstidsregler og intentionen om en 
længere og mere varieret skoledag er skemalæg-
ning blevet en større udfordring, som skolelederne 
skal håndtere. Det fremgår af de første resultater 
fra evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for 
folkeskolereformen, at skolelederne bruger mest tid 
på personaleledelse efterfulgt af pædagogisk ledelse, 
strategisk ledelse og anden administrativ ledelse41. 
Relativt bruger lederne især mere tid til ”anden 
administrativ ledelse”, der blandet andet omfatter 
fordelingen af lærernes arbejdstid og skemalægning. 
Det kræver mere tid, ikke mindst ved indførelse af 
nye principper for allokering af undervisere til under-
visningsopgaver.

En barriere for igangsættelsen af nye initiativer i ud-
skolingen er skoleledernes rum til at prioritere netop 
denne opgave fremfor andre. Det fremgår ligeledes af 
resultaterne fra evaluerings- og følgeforskningspro-
grammet, at såvel skolelederne som det undervisen-
de personale oplever, at skolelederne har en betydelig 
grad af ledelsesmæssig frihed til at definere, hvad 
der foregår på skolerne. I stort set alle interviews 
vurderer skolelederne, at de har en betydelig grad af 
autonomi til at definere, hvad der sker på skolen, og 
til at sætte en retning for skolens udvikling. Samti-
dig medgiver skolelederne, at en stor del af ressour-
cerne er gået til strategisk og økonomisk-administra-
tiv ledelse på bekostning af den faglige/pædagogiske 
ledelse42.

Kompetencer og samarbejde
Et andet centralt krav i folkeskolereformen til skole-
lederne er at sikre den nødvendige kompetenceud-
vikling af lærere og pædagoger, med henblik på at 
de kan mestre de nye krav. Langt de fleste – og en sti-
gende andel af – skolelederne har deltaget i enten en 
diplomuddannelse eller en masteruddannelse. End-
videre deltager mange og flere ledere end tidligere 
også i korte skoleledelseskurser, herunder særligt om 
folkeskolereformens opgaver, typisk af 1 til 5 dages 
varighed. I den forbindelse føler både skolelederne og 
underviserne sig kun ”i nogen grad” rustet til at løse 
de opgaver, der følger med reformen. Det tyder på, 
at der i folkeskolereformens andet år stadig kan være 

40  TALLIS (2013): OECD’s lærer- og lederundersøgelse
41 SFI (2015): Skoleledelse i folkeskolereformens første år
42 Bjørnholt, B., m.fl. (2015): Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole
43 SFI (2015): Skoleledelse i folkeskolereformens første år



48  • Rapport fra Arbejdsgruppen for en styrket undervisning i udskolingen

behov for kompetenceudvikling af såvel ledere som 
undervisere til at opfylde de øgede krav43.

Mange skoleledere har oplevet et turbulent første 
skoleår efter folkeskolereform og de ændrede arbejds-
tidsregler. Implementering af folkeskolereformen 
og arbejdstidsregler foregår stadig, og den har været 
styret af en pragmatisk tilgang, hvor nogle opga-
ver er prioriteret før andre. Samtidig har de mange 
forandringer medført en vis usikkerhed i forhold til, 
hvordan skoledagen ser ud hos forældrene og elever.

Folkeskolereformen sætter fokus på at kompeten-
ceudvikle det undervisende personale, hvilket skal 
være med til at sikre, at eleverne modtager under-
visning af høj faglig og pædagogisk kvalitet. Her er 
det væsentligt, at efteruddannelsen ikke står alene, 
men at den understøttes af løbende faglig sparring, 
kollegialt samarbejde og adgang til faglige ressour-
cepersoner for at kunne omsætte det tillærte til en 
praksis, der er værdiskabende for eleverne. Dette kan 
ske på mange måder. For eksempel ved at lærerne/
pædagogerne har individuelle møder med en trivsels-
konsulent eller deltager i refleksionsgrupper, hvor de 
involverede får mulighed for kritisk at reflektere over 
egen praksis. Det er afgørende, at den enkelte skole 
skaber formaliserede rammer eller samarbejdsfora, 
som samarbejdet kan udfoldes indenfor. Dog kan 
de første resultater fra evaluerings- og følgeforsk-
ningsprogrammet og den begrænsede anvendelse af 
midlerne til kompetenceudvikling, der fulgte med 
reformen, pege på, at denne opgave ikke prioriteres 
tilstrækkeligt.

I en EVA undersøgelse fremgår det, at skolelederne 
kun i begrænset omfang har fokus på at igangsætte 
indsatser eller fælles praksisser vedrørende lærernes 
arbejde med at forberede til ungdomsuddannelse44. 
EVA’s undersøgelse af skolers arbejde med at forbere-
de elever til ungdomsuddannelse viser, at der især er 
et potentiale for, at skoleledelsen kan spille en større 
og mere aktiv rolle i forhold til to områder. For det 
første viser undersøgelsen, at skoleledelsen kan spille 
en aktiv rolle ved at igangsætte dialoger på skolen og 
mellem lærerne i udskolingen, om hvordan lærer-
ne på forskellige måder arbejder med at forberede 
eleverne til ungdomsuddannelse. For det andet viser 
undersøgelsen, at skolerne kan styrke det forbereden-
de arbejde ved i endnu højere grad at bruge nogle af 
de muligheder, der ligger i folkeskolereformen. For 
eksempel i forhold til understøttende undervisning 

og valgfag. Dette indikerer et behov for, at man på 
skolerne fortsat skal være optaget af, hvordan for 
eksempel understøttende undervisning i højere grad 
kan bringes i spil som en mulighed for at styrke en 
varieret undervisning i udskolingen, som også forbe-
reder til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 

Samarbejde med eksterne
Samme undersøgelse fra EVA viser, at samarbej-
de med ungdomsuddannelser eller erhvervsliv om 
undervisningen i folkeskolen ikke er særlig udbredt. 
Oftest besøger lærerne arbejdspladser, erhvervsskoler 
og gymnasiale ungdomsuddannelser (henholdsvis 22 
pct., 23 pct. og 24 pct. af lærerne). Lidt færre lærere 
samarbejder med ungdomsuddannelser om konkrete 
undervisningsforløb på erhvervsskoler og gymnasiale 
ungdomsuddannelser (henholdsvis 8 pct. og 16 pct. 
af lærerne). 7 procent af lærerne inviterer forældre 
ind i undervisningen, mens lidt flere, 17 procent 
inviterer forskellige erhverv ind i undervisningen. 
Dette indikerer et behov for et større ledelsesmæs-
sigt fokus på udvikling af skolernes samarbejde med 
eksterne samarbejdspartnere45.

Endelig viser undersøgelsen, at brobygning, intro-
duktionskurser og praktikforløb ikke bruges aktivt 
i undervisningen alle steder til at samle op på de 
nye erkendelser, som eleverne kan have opnået i 
forbindelse med forløbene. Der er stor variation 
blandt lærerne med hensyn til, hvordan de inddrager 
brobygning og praktik i den øvrige undervisning. 
En forholdsvis stor del af lærerne arbejder ikke 
med at forberede og efterbehandle forløbene. Dette 
indikerer et større behov for at sammentænke den 
gennerelle vejledningsindsats og undervisningen i 
udskolingen, for eksempel via det tværgående emne 
uddannelse og job. Dette kan medvirke til at styrke 
fokus på elevernes karrierelæring som en integreret 
del af undervisningen. 

Forældreinvolvering og -samarbejde
Efter folkeskoleloven skal ”folkeskolen … i samar-
bejde med forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder…” (folkeskolelovens § 1), og ”elever og 
forældre samarbejder med skolen om at leve op til 
folkeskolens formål” (folkeskolelovens § 2). Foræl-
drene er en ressource og en oplagt samarbejdspart i 
folkeskolen, som med fordel kan inddrages endnu 
mere i skolen flere steder. Dialog og samarbejde er 
en forudsætning for forældrenes mulighed for at 
involvere sig. Det er vigtigt, at der er rum for, at 

44 EVA (2015): Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse
45 I spørgeskemaundersøgelsen havde lærerne mulighed for at krydse flere svarmuligheder.
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forældre kan engagere sig i de enkelte klasser. Det 
kunne for eksempel være som ”kontaktforældre”, 
der agerer bindeled mellem skolens undervisende 
personale, skoleleder og skolebestyrelse. De kan også 
bidrage konkret til skoledagen, for eksempel under-
støtte skolernes arbejde med den åbne skole. Samti-

dig er løbende kommunikation med skolens samlede 
forældregruppe nødvendigt for at sikre opbakning og 
ejerskab om skolens udvikling og tilrettelæggelsen af 
skoledagen. Derved kan forældrene leve op til deres 
forpligtelse om at samarbejde med skolen om at klæ-
de eleverne godt på til deres videre liv.

Hvad ved vi virker? 46

Omdrejningspunktet for skolens organisering og aktiviteter skal være elevernes læring og trivsel
• Skoler, der har læring, læringsmuligheder og faglig trivsel som omdrejningspunkt for skolens virke, er de 
 bedste til at sikre eleverne gode faglige resultater. 
• Skoleledelser, der opstiller klare og anvendelige mål for fremdriften i elevernes faglige udvikling, har en positiv  
 effekt på elevernes faglige resultater.
• Elevernes faglige resultater kan styrkes, når skoleledelsen rykker helt tæt på læringssituationen og involverer  
 sig i udviklingen af undervisningens indhold, metoder og praksis.

Skoleledelsen skal formulere en vision og strategiske målsætninger for skolens pædagogiske 
arbejde og resultater
• Skoleledelsen skal fastsætte vision og retning for skolen, da det har en positiv effekt på elevernes læring.
• Skoleledelsen skal sætte mål og forventninger for undervisningen, da det har en positiv effekt på elevernes   
 læring.

Forvaltningen og skoleledelsen skal holde fokus på, hvad eleverne skal lære og løbende forholde sig 
analytisk og undersøgende til metoder og tilgange på vej mod målene
• På skoler, hvor skoleledelsen følger op på elevernes resultater, klarer eleverne sig signifikant bedre end skoler,  
 der ikke gør dette.
• Undervisningspraksis og elevernes faglige progression forbedres, når skoleledelsen sætter mål for elevernes   
 læring, følger op på elevernes resultater og sikrer en generel tilgang til og prioritering af evalueringsaktiviteter  
 i klasseværelset.
• Kommuner med højtpræsterende skoler tilser skolernes fremskridt og giver dem feedback, så skolerne har   
 mulighed for at udvikle deres dataindsamling og -fortolkning. Samtidig gør kommunen det muligt at 
 indhente ekstern ekspertise til de skoler, der har brug for det.

Skoleledelsen skal med støtte fra forvaltningen sikre, at skolens medarbejdere har de relevante fagdi-
daktiske kompetencer
• Pædagogisk ledelse er mest effektivt, hvis ledelsen løbende udvikler skolens professionelle kapacitet igennem  
 blandt andet opkvalificering og efteruddannelse. 
• Kommunalbestyrelser, der understøtter og udfordrer skoleledelsen til at udvikle praksis og gennemføre 
 kompetenceudvikling af medarbejderne, har større succes med ledelsesinitiativer. 

46 Undervisningsministeriet (2015): Ledelse af den nye folkeskole
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Forvaltningen og skoleledelsen rammesætter det fagprofessionelle samarbejde, herunder på tværs af 
professioner, så samarbejdet har den største effekt på elevernes læringsudbytte og på undervisnings-
praksis. 
• Velfungerende (tvær) professionelle fællesskaber øger medarbejdernes mulighed for at opdage nye 
 læringspotentialer hos eleverne og for at udvikle og implementere nye befordrende undervisningspraksisser.  
 Ledelsen skal sikre en arbejds- og læringskultur, der ikke kun fokuserer på eleverne, men også på de 
 professionelles (fælles) læring.

• Et godt samarbejde mellem skolens lærere, pædagoger og andre ressourcepersoner er kendetegnet ved 
 en skoleledelse, der bakker op om og sætter rammerne for samarbejdet samt giver klare procedurer og 
 retningslinjer, så faggrupperne er bevidste om deres rolle og ansvar i samarbejdet.
• Kollektive, praksisnære, evidensinformerede kompetenceudviklingsindsatser i skolen udgør et vigtigt 
 fundament for at opnå stærke fag- og tværprofessionelle læringsfællesskaber. 

Forvaltning og skoleledelse skal ved gennemførelsen af relevante tiltag sikre både opbakning, engage-
ment og deltagelse hos det undervisende personale og hos elever, forældre og den øvrige omverden.
• Skoleledelser forbedrer undervisning og læring indirekte og mest effektivt gennem indflydelse på 
 medarbejdernes motivation, engagement og arbejdsforhold.
• Lærerne trives bedst på skoler, hvor der er en høj faglig kultur, et godt arbejds- og undervisningsmiljø og 
 hvor de kan diskutere pædagogiske metoder med hinanden samt på skoler, hvor skoleledelsen involverer  
 sig meget i pædagogiske spørgsmål.

Skoleledelsen skal analysere behov og potentialer ved inddragelse af eksterne faglige miljøer, mens 
forvaltningen skal skabe forudsætninger og incitamenter til, at omverdenen indgår i skolen. 
• En åben og inddragende skole, hvor lærere, forældre og lokalsamfund i fællesskab understøtter elevernes   
 læring og udvikling er medvirkende til at give eleverne et fagligt løft. 
• Skoleledelsens facilitering af samarbejdsrelationer mellem forskellige faggrupper internt på skolen og mellem  
 skole og eksterne samarbejdspartnere i lokalsamfundet kan bidrage til at fremme elevernes læring.
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Den samlede skoleledelse er, sammen med kommunal-
politikere og skoleforvaltningen, afgørende for at skabe 
rammerne for, at eleverne oplever udskolingsforløbet 
som et sammenhængende forløb, der understøtter og 
forbereder deres overgang til ungdomsuddannelserne. 
Den samlede skoleledelse på den enkelte skole skal sætte 
en tydelig og ambitiøs retning for skolens pædagogiske 
arbejde med de ældste elever, der omfatter elevernes 
faglige udvikling, udvikling af deres alsidige, personlige 
og sociale kompetencer og forberedelse til videre uddan-
nelse og voksenliv. Dette skal foregå i tæt dialog med 
skolens undervisende personale, elever og forældre, da 
skoleudvikling skal bero på gensidig tillid og dialog.

Især i udskolingen er det derudover en central ledelses-
opgave at sætte og kommunikere nogle tydelige rammer 
for skolens samarbejde med UU-center, ungdomsuddan-
nelsesinstitutioner, fritids- og klubområdet og andre eks-
terne parter om at gøre eleverne parate til ungdomsud-
dannelse, så de kan indgå i skolens arbejde med eleverne 
på en hensigtsmæssig måde, der har elevernes læring i 
centrum. På samme måde stiller de særlige muligheder 
for at tilrettelægge fleksible forløb via holddannelse og 
valgfag samt undervisning i Uddannelse og vejlednings-
aktiviteter nogle yderligere krav til en systematisk organi-
sering og planlægning af undervisningen og underviser-
nes arbejdsopgaver i udskolingen.

Det er vigtigt, at skoleledelsen og skoleforvaltninger bi-
drager til at skabe en styrket undervisning i udskolingen 
ved at skabe tydelige mål og rammer, struktur, sammen-
hæng, samarbejde og arbejdsdeling mellem de faggrup-
per, der arbejder med de ældste elever både i og uden for 
skolen. Arbejdsgruppen peger dog på, at skoleledelsen og 
skolens medarbejdere ikke kan løse opgaven alene. Hvis 
skolen for alvor skal lykkes med at forbedre elevernes 
overgang til ungdomsuddannelse, er det afgørende, at 
ungdomsuddannelser og forældrene tager medansvar for 
elevernes lyst og motivation til videre uddannelse. 

Initiativforslag: 
• Der etableres lokalt en kommunal forankring af   
 udskolingsforløb fx via kommunale retningslinjer  
 herfor, herunder hvorledes samarbejdet mellem  
 skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og 
 ungdomsuddannelserne understøttes, fx i forhold til  
 åben skole-samarbejder med virksomheder.
• Skolerne arbejder med at tilrettelægge udskolingen,  
 som et samlet hele, der består af såvel undervis- 
 ningen i fagene og de obligatoriske emner, som 

 af introduktionsforløb, kollektiv vejledning, prøver  
 mv. og som en naturlig videreførelse af 
 indskolingen og mellemtrinets mange faglige og  
 sociale forløb, fx ved at de udarbejder samlede hand- 
 lingsplaner for deres udskolingsforløb, som udarbej- 
 des i samarbejde mellem elever, lærere og øvrigt  
 undervisende personale, skolens ressourcepersoner,  
 skoleledelse og skolebestyrelsen inden for de gæl-
 dende kommunale retningslinjer. En samlet hand- 
 lingsplan vil ud over at styrke kvaliteten af undervis- 
 ningen i udskolingen kunne bidrage til at understøtte  
 det kollegiale samarbejde på tværs af fag og årgange i  
 udskolingen og reducere den tid, der anvendes på 
 skolen af både skoleledelse og undervisere til at 
 planlægge, gennemføre og følge op på de enkelte  
 klassers undervisnings og vejledningsaktiviteter. 
• Der udvikles vejlednings- og inspirationsmateriale 
 med gode eksempler på en sammenhængende 
 organisering og ledelse af udskolingsforløb,   
 som blandt andet formidles på EMU.dk. Materialet  
 kan fx indeholde eksempler på årsplaner for under-
 visningen i de enkelte fag og valgfag, herunder ind- 
 dragelse af uddannelse og job, anvendelse af den 
 understøttende undervisning, for eksempel sær-
 lige forløb for talenter, turboforløb, åben skole-akti- 
 viteter samt retningslinjer for arbejdet med elev-
 planer og uddannelsesparathedsvurderinger. Der 
 kan ligeledes være eksempler på, hvordan der lokalt 
 arbejdes med organisering i fagteams og årgangs- 
 teams, samt hvordan UU-vejlederne og øvrige 
 ressourcepersoner kan bringes i spil i udskolingen. 
• Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings  
 læringskonsulenter tilbyder målrettede vejlednings- 
 forløb med fokus på udarbejdelse af handlingsplaner  
 for ét samlet udskolingsforløb, som skoleforvaltnin-
 ger og skoler kan deltage i.  
• Der etableres lokale netværksfora, hvor skoleledere  
 mødes med relevante ungdomsuddannelser for 
 at indgå i dialog om, hvordan samarbejdet mellem  
 institutionerne kan styrkes, tilsvarende de partner- 
 skaber, som allerede er praksis i en del kommuner i  
 dag. Et sådant netværk kan styrke skolernes indsats  
 i forhold til samarbejde og videnoverdragelse, som der  
 i dag er krav om.
• Der sikres lokalt rammer for systematisk vidende-
 ling og løbende feedback mellem folkeskoler 
 og ungdomsudannelsesinstitutionerne i forhold at  
 understøtte modtagelsen af eleverne og opfølgning  
 på, hvordan skoleelever klarer sig efterfølgende både  
 fagligt, socialt og trivselsmæssigt. Dette understøttes  

Pejlemærke VI: 
Styrket pædagogisk ledelse og organisering af udskolingen
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 med data via fx LIS, FLIS og inspirationsmateriale, der  
 kan understøtte et øget samarbejdet mellem folke- 
 skoler og ungdomsuddannelser. 
• Der gennemføres fra centralt hold og i samarbejde  
 med centrale aktører et forsøg, der undersøger   
 muligheder og udfordringerne ved øget fleksibilitet  
 i brobygningen, hvor indholdet i brobygningen hæg-
 tes mere direkte på elevens læringsforløb i udskolin-
 gen, såvel den faglige læring som den mere karrie- 
 rebetonede læring (elevens grad af afklaring og orien- 
 tering i forhold til ungdomsuddannelse skal fremgå 
 for herved at sikre større samlet læringsudbytte 
 for eleven). Forsøget omfatter forsøg med en mere  
 fleksibel tilrettelæggelse, hvor det i højere grad skal  
 være muligt at dele brobygningen op i sekvenser, 
 der er tilpasset elevernes konkrete behov for at 

 opleve og deltage i undervisning på en eller flere  
 ungdomsuddannelsesinstitutioner. Alle elever tilde-
 les som led i forsøget en slags klippekort, der giver  
 adgang til x antal brobygningsdage, og hvor skolen i  
 samarbejde med UU sikrer, at der er en indholds-
 mæssig sammenhæng mellem elevens udskolings-
 forløb og det forventede udbytte af deltagelse i 
 brobygning.
• Der gennemføres i samarbejde med de centrale parter  
 og udbydere en undersøgelse af behov og muligheder  
 for at udvikle en differentieret skolelederuddannel- 
 sesindsats i forhold til faglig og pædagogisk ledelse  
 med fokus på situeret læring i form af fx workshops,  
 supervision og aktionslæringsforløb, som kommuner  
 og stat kan vælge at prioritere i forhold til de midler,  
 der allerede i dag anvendes til kompetenceudvikling.  
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Elevernes og forældrenes engagement og medejerskab er 
afgørende for at sikre optimale rammer for skolens virke 
og undervisningen. Det er vigtigt, at elever og forældre 
oplever at undervisningen tilrettelægges, så den imø-
dekommer elevernes behov og forudsætninger, samt at 
læringsaktiviteter er meningsfyldte. Det er derfor helt 
centralt, at der lokalt er fokus på at sikre denne inddra-
gelse, engagement og medejerskab blandt elever og 
forældre. 

Det er vigtigt, at kontakten ikke ebber ud i de ældste klas-
ser. I udskolingen kan der være fornyet behov for dialog 
med forældrene om elevernes faglige udbytte, trivsel og 
uddannelsesvalg. Forældresamarbejdet ændrer karak-
ter, efterhånden som de unge i højere og højere grad 
involveres i og ansvarliggøres for egne valg – som et led 
i undervisning af og opdragelse til hele mennesker, som 
opfyldelse af folkeskolens formålsparagraf. Samtidig er 
forældrenes opbakning og støtte helt central for de unges 
mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der 
er derfor behov for at udvikle nye samarbejdsformer, der 
giver mulighed for at inddrage forældre og informere om 
skolens undervisning, forberedelse til ungdomsuddannel-
se og uddannelsesvalg.

Det gælder ligeledes, at skal den negative sociale arv 
brydes, så er der behov for at se på, hvordan unge kan 
kompenseres for manglende forældrestøtte – en opgave 
som ikke alene kan løses af skolen og i undervisningen, 
men som kan støttes af denne i samarbejde fx med socia-
le myndigheder og de aftagende ungdomsuddannelser.

For eleverne i de ældste klasser vil motivation og fortsat 
lyst til at lære ofte være forbundet med et ønske om at 
have medindflydelse på, hvad der skal ske i og uden for 
undervisningen. Eleverne har ofte også et øget behov 
for at forstå, hvad de skal bruge det, der foregår i under-
visningen til, for aktivt at kunne engagere sig i undervis-
ningen. Det er derfor helt centralt, at de ældste elever 
inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningen i udsko-
lingen.

Initiativforslag: 
• Der arbejdes lokalt med at skabe større engagement  
 og medejerskab til skolens udvikling blandt elever,  
 forældre, skolens ansatte og lokalsamfundet. Det kan  
 fx være via nyhedsbreve, hjemmesider med blogs, 
 sociale medier, borgermøder, åbent hus-arrange-
 menter, offentlige høringer om centrale beslutnings- 
 processer på skolen og daglig involvering af elever og  
 forældre, sådan som det allerede sker i dag i en række  
 kommuner.
• Skolebestyrelser og kontaktforældre inddrages i 
 højere grad i beslutninger om den løbende 
 skoleudvikling, fx i forhold til, hvordan undervis-
 ningen, arbejdet med uddannelsesparathed og vejled- 
 ning og skole-hjem-samarbejdet kan tilrettelægges 
 i de ældste klasser i henhold til de principper, som  
 skolebestyrelserne har udarbejdet, og som skole-
 ledelsen i samarbejde med det undervisende perso-
 nale efterfølgende kan udarbejde handlingsplan for  
 mv.
• Skolebestyrelsen, skoleledelsen, UU og forvalt-
 ningen samarbejder om at øge forældrenes kendskab  
 til de forskellige ungdomsuddannelser med henblik 
 på bedre at støtte og udfordre elevernes uddannelses- 
 valg. Det kan for eksempel være i form af fyraftens- 
 møder med besøg fra de forskellige lokale ungdoms- 
 uddannelsesinstitutioner, udarbejdelse af lokalt  
 vejledningsmateriale, filmklip med portrætter af 
 tidligere elever, som er i gang med en ungdomsuddan- 
 nelse mv.
• Skolerne prioriterer elevrådsarbejdet og øvrig ind-
 dragelse af eleverne i forhold til at drøfte skolens  
 pædagogik og deres egen læring 
• Der udarbejdes en ”håndbogsguide” med praktiske  
 eksempler til skolerne på, hvordan man kan arbejde  
 med forskellige elementer af elevinddragelse i udsko- 
 lingen. Håndbogen skal reducere de barrierer, skoler- 
 ne oplever i forhold til at arbejde mere systematisk  
 med elevinddragelse. Håndbogen gøres tilgængelig  
 på blandt andet EMU.dk.

Pejlemærke VII: 

Øget elev- og forældreinddragelse i udskolingen
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Bilag 1: Viden og forskning 
Nedenfor præsenteres arbejdsgruppens vidensgrundlag, herunder den metode der er anvendt til at 
indsamle vidensgrundlaget og en gennemgang af de vigtigste konklusioner og områder. Afsnittet er 
opbygget efter følgende struktur: 
 
Bilag 1: Viden og forskning .............................................................................................................................. 54 

Metode .................................................................................................................................................... 55 

Elevernes tilgang og forudsætninger ....................................................................................................... 55 

Undervisningens indhold og tilrettelæggelse .......................................................................................... 59 

Lærernes og det pædagogiske personales tilgang og kompetencer ....................................................... 68 

Organisering og ledelse ........................................................................................................................... 72 

 

Metode 
Arbejdsgruppens vidensgrundlag hviler på resultater og undersøgelser fundet gennem en kombination 
af desk research og snowball-metoden. Snowball-metoden tager sit udgangspunkt i bidrag fra arbejds-
gruppen i den indledende fase (nationale og internationale undersøgelser, forskningskortlægninger 
med videre) og udvalgte aktører på området. På baggrund heraf er der søgt videre via referencer i lit-
teraturen og tilbagemeldinger fra aktører. Denne metode er suppleret af desk research med henblik på 
at underbygge materialet yderligere. 
 
Et af folkeskolereformens grundlæggende mål er, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver 
så dygtige, de kan. Med reformen er der lagt op til, at eleverne skal opnå endnu bedre faglige kund-
skaber og få endnu bedre muligheder for at tage en ungdomsuddannelse og klare sig godt i livet. Sam-
tidig skal grundskolen udvikle børnenes personlige og sociale kompetencer og danne dem til at blive 
engagerede medborgere i et levende demokrati. Derfor skal udbyttet af undervisningen ikke afhænge 
af, hvor eleven bor, eller hvem elevens forældre er, men derimod af elevens kompetencer, interesser 
og gåpåmod. 
 

Elevernes tilgang og forudsætninger 
 
Elevernes motivation 
I udskolingen bliver spørgsmålet om elevernes motivation for læring og skolegang særligt aktuelt. Undersø-
gelser peger på en stadig større udfordring med at fastholde elevernes motivation i udskolingen. Center for 
Ungdomsforskning (CEFU) har i en rapport fra 2015 undersøgt, hvad der motiverer unge til at gå i skole, 
involvere sig i læreprocesserne og indgå i skolens fællesskab. Rapporten viser, at hver fjerde elev i 7. klasse 
oplever, at ”I min klasse er der mange, der er trætte af at gå i skole”, mens det gælder cirka hver tredje elev 
i 9. klasse. Der er tale om ”grundskole-mæthed”, som ikke skal forveksles med skoletræthed.  
 
Rapporten viser også, at præstationsmotivation overskygger andre motivationsformer i praksis, hvilket 
skaber et potentielt snævert læringsbegreb blandt elever, der retter sig mod den læring, der kan aflæses i 
karakterer. Det fører til demotivation hos de elever, der ikke mestrer de krav, der stilles til faglig præstati-
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on, og det medfører en risiko for et overdrevent fokus på præstation hos andre elever. For eksempel angi-
ver halvdelen af eleverne i rapporten, at de glæder sig til at skulle vælge ung-
domsuddannelse, mens 22 pct. oplever det som et pres. 
 
Endelig viser rapporten, at unge, som er engagerede i aktiviteter udenfor 
skolen, også er mest motiverede for skoleprojekter og omvendt. Det tyder på 
en polarisering blandt de unge, som går på tværs af livsarenaer.  Motivation 
er derved en foranderlig størrelse, der er under indflydelse af såvel det, de 
unge bringer med sig ind i mødet med skolen, som af de samfundsmæssige 
forandringer, der præger uddannelsesverdenen. De unges motivation skabes 
dermed løbende og i interaktion med forskellige (lærings-)sammenhænge i 
uddannelsessystemet, og elevernes motivation er ikke knyttet til særlige elev-
typer eller fraværet af faglige kompetencer.  For eksempel er der positive 
erfaringer fra skoletilbuddet for unge i udskolingen ”Alternativklassen” i Høje 
Taastrup Kommune. Her er fokus på det pædagogiske arbejde frem for det 
faglige arbejde for en periode, hvilket har givet positive effekter på de unges motivation for at begynde på 
en ungdomsuddannelse. 
  
Alsidig udvikling 
Elevernes alsidige udvikling har stået centralt i folkeskolelovens formålsparagraf siden 1975. Af lovens 
§ 1 fremgår, at folkeskolen i samarbejde med forældre skal give eleverne kundskaber og færdigheder, 
der fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Ved alsidig udvikling forstås alle sider af elevernes 
personlighedsudvikling, det vil sige den åndelige, intellektuelle, musiske, fysiske og sociale udvikling. 
Alsidig udvikling forstås som noget, der kommer til udtryk gennem elevernes kreativitet, initiativ, moti-
vation, selvstændighed, nysgerrighed, engagement, ansvarlighed, vedholdenhed, selvbevidsthed, del-
tagelse, empati og følelser. Alsidig udvikling omfatter også elevernes sociale kompetencer, elevernes 
demokratiske dannelse og evnen til aktivt at kunne indgå i demokratiske processer. 
 
En undersøgelse fra EVA af udvalgte skolers arbejde med elevernes alsidige udvikling fra 20091 finder, 
at lærere og ledere har svært ved at sætte ord på, hvad begrebet betyder, og hvad det vil sige at 
fremme elevernes alsidige udvikling i praksis. Undersøgelsen peger på, at der er brug for en skærpet 
bevidsthed om, hvad begrebet alsidig udvikling betyder, og hvordan det kan omsættes til praksis på 
skolerne.   
 
I den forbindelse har Rambøll sammen med Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning udarbejdet 
en praksisrettet publikation2, som har fokus på, hvordan forskningsresultater vedrørende alsidig udvik-
ling kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle 
praksis på skolerne. Forskningskortlægningen bidrager med viden om eksempler på indsatser og meka-
nismer, der kan have positiv effekt på elevernes alsidige udvikling og sociale kompetencer3. Et af kort-
lægningens temaer er elevernes dannelse. Her fremgår det, at konkrete undervisningsforløb på skolen, 

                                                           
1 EVA (2009): Alsidig udvikling: Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 
2 Rambøll Management Consulting & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014): Forskningskortlægning om alsidig udvikling og sociale 
kompetencer 
3 I forskningskortlægningen anvendes en mere snæver forståelse af begrebet ’alsidig udvikling´, fordi kortlægning adskiller alsidig udvikling fra 
begreberne trivsel og undervisningsmiljø 

I CEFU’s publikation Unges 

motivation og læring fra 

2013, understreges et 

behov for nytænkning af 

motivationsbegrebet, som i 

højere grad sætter fokus på 

elevernes motivation som 

noget, der opstår kontek-

stuelt, det vil sige opstår i 

mødet mellem den unge og 

skolen. 

Sørensen, N. U. m.fl. (2013) 
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der sigter mod at styrke et eller flere aspekter af elevernes dannelse gennem klassebaseret undervis-
ning relateret til temaer såsom engagement, samarbejde og aktivt medborgerskab har positiv effekt på 
elevernes dannelse.  
 
Samme forskningskortlægning bidrager med viden om konkrete indsatser, der kan have positiv indflydelse 
på elevernes sociale kompetencer. Kortlægningen peger på, at mentorprogrammer4 fortrinsvis har positive 
effekter for specifikke elevgrupper. For eksempel viser et studie, at deltagelse i mentorprogrammer øger 
pigers syn på egen faglig gennemslagskraft og tilhørsforhold til skolen. Det er en vigtig pointe, at en god og 
tillidsfuld relation mellem mentor og mentee forstærker den positive effekt. Samtidig har strukturerede 
undervisningsforløb generelt positive effekter på elevernes udvikling af sociale og emotionelle kompeten-
cer. 
 
Betydningen af social baggrund  
De internationale undersøgelser TIMSS og PISA5 viser, at socioøkonomisk baggrund har væsentlig be-
tydning for elevernes præstationer i Danmark. Forskellene mellem børn med forskellig social baggrund 
indtræder tidligt og forholder sig konstant gennem skolen6. Samtidig har kvaliteten af skolegangen en 
stor betydning for, hvorvidt elever med svag social baggrund kommer videre i uddannelsesforløbet7.  
PISA og de nationale 
test viser8, at elever 
med laveste socio-
økonomiske status 
(henholdsvis 20 pct. 
og 25 pct.), klarer sig 
fagligt dårligere end 
de øvrige elever i bå-
de dansk og matema-
tik. Omvendt viser en 
international under-
søgelse, at betydnin-
gen af intelligens (IQ) 
bliver mindre, jo æl-
dre eleven bliver, men dog, at den fortsat gennem livet har stor betydning9. Betydningen af intelligens 
falder således markant, når eleverne påbegynder ”secondary education”, dvs. i udskolingen i en dansk 
sammenhæng. Til gengæld ser fx ’samvittighedsfuldhed’ ud til at få stadig større betydning for, hvor-
dan elever klarer sig i uddannelsessystemet. 
 

                                                           
4 Mentorprogrammer, der har til formål at styrke elevers relationer til jævnaldrene, lærere og andre voksne, og herigennem forbedre elevers 
sociale og emotionelle kompetencer samt faglige udvikling. 
5TIMSS (2011): Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS 2011 International Results in Mathematics  og PISA (2012): 
Danske unge i en international sammenhæng.  
6 Trygfondens Børneforskningscenter & Rambøll Management Consulting (2015): Registeranalyse og vidensopsamling 
7 Winther, S. C. & Nielsen, V. L. (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen; EVA (2010): Evaluering af ungdomsskolens 
heltidsundervisning 
8 Damvad (2014): PISA-relatering af de kriterie-baserede nationale test. 
9 Almond et al. (2011): Personality Psychology and Economics. 

Det Nationale Institut For Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har i 

2015 analyseret de sårbare børns præstationer ved folkeskolens 9.-klasseprøver, hvordan 

de klarer sig i de nationale tests og omfanget af deres skolefravær.  

 

70 pct. af de sårbare børn fra årgang 1992-1997 opnår acceptable 9.-klasseprøver (et 

samlet karaktergennemsnit på 4,7 mod 93 pct. af de øvrige børn (med et samlet karakter-

gennemsnit på 6,7)). Af de resterende 30 pct. af de sårbare børn går størstedelen (23 pct.) 

ikke op til 9.-klasseprøverne, mens 7 pct. opnår et karaktergennemsnit på under 2.  

 

Endelig har sårbare børn i gennemsnit et samlet fravær på 20,7 dage om året mod 11,9 

dage for de øvrige børn. De sårbare børn har særligt mere ikke-godkendt fravær end de 

øvrige børn. 
Kloppenborg, H. S. & Wittrup, J. (2015): Sårbare børn 
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Der er potentiale for, at folkeskolen, for eksempel via den længere og mere varierede skoledag, kan 
blive bedre til at løfte elever med svag social baggrund, således at alle elever bliver så dygtige, som de 
kan.  
 
Dansk forskning peger på flere fokusområder og indsatser, der kan øge den sociale mobilitet og chan-
celigheden for elever med lav socioøkonomisk baggrund. Det gælder for eksempel eksplicit klasseledel-
se, stort fokus på faglighed og fælles opgaveløsning i klassen10, høje forventninger til alle elever11, samt 
faglig læsning og skrivning, herunder vigtigheden af at kunne skelne mellem fagskole- og hverdags-
sprog12.  
 
Forældreindflydelse på uddannelsesvalg  
Via forældrenes opdragelsespraksis er de unge gennem deres opvækst blevet udsat for en mangfoldig-
hed af signaler om, hvad der er rigtigt og forkert at gøre og mene. Måske tror forældrene, at de har 
forholdt sig neutralt til mange emner, fordi de ikke ønsker at overføre en bestemt opfattelse til deres 
barn. Men de unge ved som regel udmærket, hvad forældrene mener. Det fremgår af en rapport udar-
bejdet af SFI13. Ifølge rapporten spiller forældrenes egen uddannelsesmæssige baggrund ind på forskel-
lig måde, alt efter hvilken baggrund de har.  
 
SFI-rapporten peger på, at faderens uddannelsesniveau synes at have større betydning for den vej, 
pigerne vælger at gå, end det har for drengene. Har faderen for eksempel en eller anden form for vide-
regående uddannelse, øges sandsynligheden for, at pigen vælger den gymnasiale gren af ungdomsud-
dannelserne. For drengenes vedkommende er der to forhold i relation til faderens uddannelsesniveau, 
som har signifikant betydning: Har faderen selv en erhvervsuddannelse eller en mellemlang videregå-
ende uddannelse, øges sandsynligheden også for, at drengen vælger en gymnasial uddannelse 
 
Moderens uddannelsesniveau, som i den samlede analyse spiller en mindre rolle, har størst betydning 
på det kønsspecifikke niveau. For pigernes vedkommende har det stor betydning for valget af en er-
hvervsuddannelse, hvis moderen selv har taget en uddannelse. For drengenes vedkommende gør mo-
derens uddannelsesniveau sig gældende på en anden måde. Hvis moderen har en mellemlang eller 
lang videregående uddannelse, forringer det i afgørende grad sandsynligheden for, at drengen vælger 
en erhvervsuddannelse. Til gengæld øges sandsynligheden for, at drengen vælger den gymnasiale 
vej.  For pigernes vedkommende, men ikke for drengenes, har familiens samlede indkomst en vis be-
tydning for uddannelsesvalget, idet et højt indkomstniveau nedsætter sandsynligheden for, at pigen 
vælger en erhvervsuddannelse. 
 

                                                           
10 Winther, S. C. & Nielsen, V. L. (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen. 
11 EVA (2013): Høje forventninger til alle elever. 
12 Mulvad, R. (2012): Hvorfor fortjener fagtekster særlig opmærksomhed; Høyrup, F. (2012): Tosprogede elevers særlige forudsætninger med faglig 
læsning og skrivning 
13 Ottosen, M. H. (2012): 15-åriges hverdagsliv og udfordringer 
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Undervisningens indhold og tilrettelæggelse 
Med folkeskolereformen er Fælles Mål blevet forenklet, så de sætter tydeligere fokus på elevernes 
læringsudbytte. Skolens fagprofessionelle skal tilrettelægge undervisningen, således at den lever op til 
de Fælles Mål. Dette kan fx ske ved, at læreren opstiller mål for den enkelte elevs læring i konkrete 
undervisningsforløb, som er i overensstemmelse med folkeskolens overordnede formål og kompeten-
cemålene for det enkelte fag. Med forenklede Fælles Mål samt videreudvikling af elevplanen stilles der 
i højere grad krav til, at lærere og pædagoger arbejder mere systematisk med elevernes læring på bag-
grund af tydelige mål for undervisningen. Det betyder også, at arbejdet med elevernes læringsudbytte, 
evaluering og feedback er kommet mere i fokus. Arbejdet med Fælles Mål er både grundlag for, at læ-
reren i samarbejde med eleven kan arbejde med tydelige læringsmål og løbende feedback, og at læ-
rerne kan tilrettelægge og gennemføre en differentieret undervisning ud fra den løbende evaluering af 
elevernes forudsætninger og progression. 
 
Undersøgelser peger på, at feedback og monitorering, hvor både elever og lærere får bedre indblik i 
konkrete faglige læringsmål, som både skal være tydelige og anvendelige for eleverne og at evaluere 
elevernes faglige niveau som grundlag for at opstille læringsmål, styrker undervisningen14. Blandt an-
det påpeger forskeren John Hattie (2013), at synlige læringsmål skaber bedre faglige resultater, fordi 
vejen til målopfyldelsen bliver tydeligere for eleverne, så de ved, hvor de er på vej hen, og hvordan de 
skal komme derhen. Målorienteret læring kræver på den ene side, at læreren er tydelig med hensyn til, 
hvad der skal læres i lektionen og i et undervisningsforløb. På den anden side kræver det, at læreren 
arbejder med metoder, der giver adgang til viden om, hvorvidt den ønskede læring er opnået. 
 
Undervisningsdifferentiering 
Undervisningsdifferentiering handler om, at alle eleverne skal have en meningsfuld plads i skolens fæl-
lesskab, hvor fagligheden, det personlige og det sociale udvikles. I 2011 evaluerede EVA15 sammen-
hænge mellem evalueringsfaglighed og differentieret undervisning. I evalueringsrapporten fremhæves 
vigtigheden af undervisningsdifferentiering som et bærende pædagogisk princip, der skal indtænkes i 
tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af al undervisning. Rapporten peger på, at arbejdet med 
at evaluere og fastsætte mål er blevet udbredt på skolerne, men der er fortsat udfordringer forbundet 
med at kombinere evalueringsarbejdet med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. I 
EVA-rapporten fremhæves tre aspekter, som har betydning for underviserens arbejde med undervis-
ningsdifferentiering, henholdsvis en usikkerhed om hvad begrebet undervisningsdifferentiering dækker 
over, at lærerne primært anvender evalueringsresultater bagudrettet, og at ledelsen primært vareta-
ger ansvaret for at lærerne differentierer undervisningen ved at udvise tillid til, at lærerne løser opga-
ven professionelt. 

                                                           
14 Hattie, J. (2013): Synlig læring – for lærere., EVA (2014): Motiverende undervisning: Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet., 
Meyer, H. (2012). Hvad er god undervisning. 
15 EVA (2011):Undervisningsdifferentiering, som bærende pædagogisk princip 
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EVA-rapporten påpeger ligele-
des, at elevinddragelse er et 
vigtigt formål med evaluering. 
Det er imidlertid væsentligt, at 
læreren er styrende i forhold til 
at analysere, hvordan den enkel-
te elev bedst kan nå læringsmå-
let. Det er lærernes fagdidakti-
ske kompetencer, der skal i spil, 
for at eleverne får et tilstrække-
ligt udbytte af undervisningen. 
KORA16 har i 2015 undersøgt, 
hvad der imødekommer de højt 
begavede elevers faglige, sociale 
og emotionelle behov. KORA’s 
analyse af den nationale og den 
internationale forskning om ind-
satser og deres effekt peger i 
retning af, at deltidsindsatser 
uden for den almindelige klasse-
undervisning og direkte målret-
tet de højt begavede elever har 
den største positive effekt. 

 
 
Varieret og anvendelsesorienteret undervisning 
En af intentionerne med folkeskolereformen er, at der kommer en stærkere kobling mellem teori og 
praksis i undervisningen. Eleverne skal i højere grad kunne relatere undervisningen til virkeligheden, og 
de skal lære gennem praktiske sammenhænge, hvor de anvender og udvikler deres kompetencer. For-
målet med den understøttende undervisning er at give mere tid til, at skolerne kan tilrettelægge en 
varieret og anvendelsesorienteret skoledag.  Endvidere betyder indførelsen af den åbne skole, at sko-
lerne skal åbne sig mere mod det omgivende samfund og inddrage det lokale idræts-, kultur, erhvervs- 
og foreningsliv i skolen. I den forbindelse er det oplagt, at skolerne også samarbejder med lokale virk-
somheder og ungdomsuddannelser om særligt undervisningen i udskolingen.  Samtidig sætter de nye 
fag madkundskab og håndværk og design især fokus på de praktiske og håndværksmæssige færdighe-
der hos eleverne.  Lektiehjælp og faglig fordybelse og det tværgående tema innovation og entrepre-
nørskab er andre eksempler på tiltag, der kan anvendes til at give en stærkere kobling mellem teori og 
praksis. Sammen med nye regler for valgfag, hvor kommunerne blandt andet kan oprette egne valgfag, 
giver det gode muligheder for at arbejde målrettet med en mere anvendelsesorienteret undervisning. 

                                                           
16 Mehlbye, J., Flarup L. H. & Iversen, K. (2015): Indsatser målrettet højt begavede børns faglige udvikling 
 

Undervisningsdifferentiering skal imødekomme og udfordre talenter 

Arbejdsgruppe til talentudvikling i uddannelsessystemet udgav i 2011 en ta-

lentrapport, hvori det fremgår, at de mest talentfulde elever skal have bedre 

plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for sam-

fundets og deres egne fremtidsmuligheder. Arbejdsgruppen til talentudvikling 

anbefalede, at der skabes bred tilslutning på alle niveauer til at gennemføre 

en systematisk strategi for talentudvikling i det danske uddannelsessystem. På 

folkeskoleområdet anbefaler arbejdsgruppen blandt andet, at der sker et 

bredt løft i lærernes kompetencer og uddannelse med henblik på at kunne 

mestre talentaktiviteter og differentiere opad. Endvidere anbefalede arbejds-

gruppen fuld linjeorganisering i 7.-9. klasse inden for rammerne af enhedssko-

len, hvor eleverne deles efter interesse og efterfølgende ud fra pædagogiske 

og faglige kriterier. Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet (2011): 

Talentudvikling: Evaluering og strategi 

 

I en undersøgelse fra Danmarks Privatskoleforening fremgår det, at højt præ-

sterende skoler tilbyder faglige muligheder for de elever, der i særlig grad er 

interesseret i og dygtige til et fagområde. Det giver dem ekstra mulighed for at 

dygtiggøre sig og indgå i sociale sammenhænge med elever, der har det ligeså. 

Et fælles kendetegn ved talentaktiviteter er, at de i højere grad er eksperimen-

terende og innovative. 

Danmarks Privatskoleforening (2015): ”Fagligheden og anstrengelsens poesi” 
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Varieret, praksis- og anvendelsesorienteret undervisning dækker over pædagogiske og didaktiske til-
gange, der skal supplere den mere klassiske klasserumsun-
dervisning gennem læringsaktiviteter, som har til formål at 
koble teori og praksis tættere sammen samt aktivere ele-
verne på nye måder. Der er ofte tale om tilgange med høj 
elevaktivitet, for eksempel undersøgende og eksperimente-
rende arbejdsformer, hvor eleverne gennemfører forsøg. 
Sådanne tilgange ses eksempelvis i forbindelse med integre-
ring af åben skole, men den praksis- og anvendelsesoriente-
rede undervisning kan også finde sted i den almindelige 
fagopdelte klasserumsundervisning.  
 
En forskningskortlægning fra Rambøll og Dansk Clearing-
house17 viser, at anvendelsesorienteret undervisning har 
positive effekter på elevernes faglige udbytte og elevernes 
motivation. Praktiske øvelser koblet med teoretiske overvejelser kan således skabe bedre læringsfor-
udsætninger hos eleverne og større motivation for skolearbejdet. Tilsvarende viser en undersøgelse 
foretaget af Dansk Skoleidræt og Trygfonden, at bevægelse i undervisningen har fundet fodfæste i sko-
ledagen18. 75 pct. af de adspurgte lærere og pædagoger vurderer, at den skole, de er ansat på, opfyl-
der kravet om 45 minutters daglig bevægelse. Samtidig vurderer 69 pct. af de adspurgte lærere og pæ-
dagoger, at kvaliteten af bevægelse er tilfredsstillende. 
 
En af hovedpointerne i forskningen om varieret læring er, at eleverne lærer bedst, når de får viden ind 
på mange forskellige måder – eksempelvis ved både at få tingene fortalt og ved selv at gøre ting, der 
afspejler undervisningens indhold. Der tilføjes for eksempel en ny dimension på elevernes læring, når 
eleverne får mulighed for praktisk at erfare det, de skal lære i undervisningen. Det kan være med til at 
gøre elevernes faglige viden dybere. I den forbindelse kan anvendelsesorienteret undervisning skabe 
flere læringsveje, så alle elever får et fagligt udbytte af undervisningen – uanset individuelle læringssti-
le. 
 
Anvendelsesorienteret pædagogik og didaktik, der er kob-
let sammen med faglige læringsmål, kan ses som en del af 
løsningen i forhold til de nuværende udfordringer med 
uddannelsesmotivation og fagligt niveau. En varieret og 
anvendelsesorienteret undervisning bidrager til at udfor-
dre alle elever og kan i udskolingen give eleverne erfarin-
ger, som gør, at de kan træffe kvalificerede valg i forhold 
til deres videre uddannelse, som bygger på kendskab til 
arbejdslivet, for eksempel gennem åben skole og generelt 
anvendelsesorienteret undervisning.  

                                                           
17 Rambøll Management Consulting og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014): Forskningskortlægningen om varieret læring, 
bevægelse, udeskole og lektiehjælp 
18 Dansk Skoleidræt og Trygfonden (2016): Opfølgning på 45 minutters bevægelse i skoledagen – en statuskortlægning november 2015. 

I forhold til varierede undervisningsformer 

viser en EVA-undersøgelse fra 2014, at sær-

ligt makker- og gruppearbejde er en domine-

rende arbejdsform, hvor lærerne især frem-

hæver to styrker. Dels bidrager det til, at 

eleverne selv arbejder aktivt med stoffet. 

Dels har lærerne i forbindelse med denne 

arbejdsform bedre muligheder for at komme 

tæt på den enkelte elevs arbejde og dermed 

give eleverne den nødvendige støtte og spar-

ring.  

EVA (2014): Motiverende undervisning: Tæt på god 

undervisningspraksis på mellemtrinnet 

Center for Ungdomsforskning har via en 

række casestudier vist, at klubtilbud i og 

udenfor skolen også kan spille positivt ind i 

forhold til at give eleverne andre og variere-

de erfaringer, læring og oplevelser.  

Pless, M., m.fl. (2015): Unges motivation i 

udskolingen: Et bidrag til teori og praksis om 

unges lyst til læring i og udenfor skolen. 
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Åben skole 
Skolerne kan som hidtil samarbejde med alle dele af det omgivende samfund, for eksempel ungdoms-
uddannelser, virksomheder, kirker og andre trossamfund, lokale kulturinstitutioner og fritidsforenin-
ger, frivillige fra alle dele af det omgivende samfund og ikke mindst elevernes forældre. Folkeskolelo-
ven indeholder ikke nogen særskilte regler om dette samarbejde, men folkeskolens formålsparagraf 
peger dog på, at folkeskolen skal være en skole, der orienterer sig imod omverdenen. 
 
Med folkeskolereformen er der indført et lovmæssigt 
krav om, at skolerne skal indgå samarbejde med lokal-
samfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og for-
eningsliv, kunst- og kulturskoler samt med lokale fritids- 
og klubtilbud. Der er ligeledes indført en gensidig forplig-
telse til samarbejde mellem folkeskolen og de kommuna-
le eller kommunalt støttede musikskoler samt ungdoms-
skoler. 
 
Åben skole giver også mulighed for, at skolelederen kan 
give tilladelse til, at en elev i begrænset omfang opfylder 
sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning 
på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i 
en idrætsforening. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål 
og rammer for skolernes samarbejde, mens skolelederens tilladelse gives på baggrund af principper 
fastsat af skolebestyrelsen. Derudover kan åben skole bestå i, at det lokale erhvervs- eller foreningsliv 
er repræsenteret i skolebestyrelsen. 
 
En af intentionerne med folkeskolereformen er, at der kommer en stærkere kobling mellem teori og 
praksis i undervisningen. Med den åbne skole er det oplagt, at skolerne også samarbejder med lokale 
virksomheder og ungdomsuddannelser særligt om undervisningen i udskolingen.  
 
EVA har i 201419 udarbejdet et inspirationskatalog til arbejdet med folkeskolereformen, hvor forskelli-
ge skolers erfaringer med at samarbejde med eksterne parter præsenteres samt, hvilke udfordringer 
og gevinster de er stødt på i den sammenhæng. Erfaringerne viser, at samarbejdet med skolens om-
verden kan have en motiverende effekt for eleverne, blandt andet fordi eleverne synes, rammerne er 
mere autentiske, nye og uvante. På baggrund af erfaringerne anbefales det i rapporten, at skolerne 
planlægger samarbejdet i god tid via fælles forberedelse, hvilket er vigtigt for at sikre et fælles fokus i 
undervisningen og skabe fælles forventninger til samarbejdet. Det er også en fordel, at der i undervis-
ningen er en gennemgående person, som eleverne kender, fordi det skaber tryghed for eleverne. Sam-
tidig motiverer det eleverne, når undervisningen flyttes ud af klasselokalet og til et autentisk miljø. Det 
er også vigtigt at finde en balance mellem de nye samarbejdspartnere og de nye undervisningsstruktu-
rer for undervisningen samt gennemgående personale, da det for nogle elever er vanskeligt at navigere 
i. Endelig er det vigtigt at overveje, hvordan lærernes nye viden kan formidles og deles blandt det øvri-
ge personale.  
                                                           
19 EVA (2014): Inspirationskatalog: Fra skole til skole 

Forskning peger på, at brugen af en prak-

sisnær tilgang, herunder hvor undervisningen 

foregår uden for skolen og inddrager elemen-

ter i omgivelserne, har en positiv effekt på 

elevernes alsidige udvikling og motivation. 

Når eleverne undervises uden for skolens 

matrikel, opstår muligheden for fælles fordy-

belse gennem oplevelser i utraditionelle 

rammer, hvilket kan bidrage til at øge enga-

gement og motivation hos eleverne.  

Rambøll Management Consulting & Dansk Clea-

ringhouse for Uddannelsesforskning (2014): Forsk-

ningskortlægningen om varieret læring, bevægelse, 

udeskole og lektiehjælp. 
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Tilsvarende har Deloitte udarbejdet en kortlægning af væsentlige elementer for et godt samarbejde via 
erfaringsindsamlinger fra skoler og kommuner20. I rapporten anbefales det, at samarbejde er funderet 
på klare aftaler om, hvad samarbejdsparterne hver især skal bidrage med, og at samarbejdet er koor-
dineret og planlagt med henblik på at sikre en god og effektiv udnyttelse af ressourcer hos begge par-
ter. Endvidere er det væsentligt for samarbejdet, at ledelsen hos både samarbejdsaktøren og på skolen 
har fokus på at sikre en vedvarende høj kvalitet i samarbejdet. Endelig anbefales det, at samarbejdet 
evalueres ud fra mål og ønskede resultater af samarbejdsaktører, lærere og elever, samt at der følges 
op på evalueringens resultater, så samarbejdet kan videreudvikles i et fremadrettet perspektiv. 
 
Innovation og entreprenørskab 
Innovation og entreprenørskab er et tværgående tema i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative 
og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. 
Emnet innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervis-
ningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og en-
treprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbej-
de. 
 
Fonden for Entreprenørskab har i flere år fulgt folkeskoleelever og undersøgt effekten af entreprenør-
skabsundervisning21. Deres undersøgelse viser blandt andet, at entreprenørskabsundervisning i grund-
skolen har en positiv effekt på elevernes ambitioner for fremtiden, og at undervisning gennem entre-
prenørskab desuden har en positiv indflydelse på elevernes forhold til skole og uddannelse. Det vil 
sige, eleverne synes godt om at gå i skole, har det godt med deres kammerater og føler, at de bliver 
støttet af deres lærere. Der peges på, at den største indflydelse af entreprenørskabsundervisningen 
findes på de tidlige klassetrin. Endelig angiver undersøgelsen, at lærerens undervisningsstil har en stor 
betydning for, om entreprenørskabsundervisningen får en positiv effekt. 
 
Elevinddragelse og aktiv deltagelse 
Elevernes muligheder for at tage aktiv del i undervisningen er et vigtigt skridt på vejen til øget faglig 
læring og trivsel i skolen, hvor anvendelsesorienteret undervisning, der sætter elevernes aktive invol-
vering i undervisningen i centrum, spiller en væsentlig rolle. Flere undersøgelser viser, at elevinddra-
gelse i planlægning, udførsel og evaluering af undervisningen styrker elevernes medejerskab af under-
visningen, hvilket fører til øget motivation og i sidste ende til styrket faglighed22. 
 
En EVA-rapport fra 201423 viser for eksempel, at det gode læringsmiljø er kendetegnet ved, at eleverne 
er undersøgende og tør prøve sig frem. I den forbindelse spiller det en vigtig rolle, at læreren forholder 
sig anerkendende til elevernes arbejde og interesserer sig for, hvad der ligger bag elevernes svar. Un-
dersøgelsen viser, at lærerne spørger ind til elevernes forståelse og arbejdsprocesser for at få indblik i 
deres læring og for at kunne give dem tilpas støtte og de rette udfordringer.  

                                                           
20 Deloitte (2014): Den åbne skole  
21 Fonden for Entreprenørskab (2014): Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark - 2014 
22 Pless, M., m.fl. (2015): Unges motivation i udskolingen; Rambøll Management Consulting & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
(2014): Forskningskortlægning om varieret læring, bevægelse, udeskole og lektiehjælp; Danske Skoleelever (2014): Elevinddragelse i undervisningen 
23 EVA (2014): Motiverende undervisning: Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet  
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For at sikre, at alle eleverne kan deltage i undervisningen, bør lærerne løbende have fokus på lærings-
ledelse og på barrierer for elevernes læring. Det kan for eksempel ske ved at arbejde visuelt, fysisk 
eller praktisk eller ved at gøre opgaverne tydelige og konkrete for eleverne. Lærerne undgår usikker-
hed og forvirring ved at kommunikere meget tydeligt med eleverne. 
 
Feedback til eleverne har også stor betydning for at kunne skabe fokus på elevernes læring i undervis-
ningen24. Feedback er afgørende for lærerens muligheder for at tilpasse undervisningen, så eleverne 
får optimale og differentierede læringsmuligheder. For at kunne give feedback til eleverne har lærerne 
brug for grundig viden om elevernes læring, og lærerne kombinerer derfor forskellige former for viden 
om elevernes læring og progression. De daglige observationer af elevernes arbejde og dialogen med 
eleverne i undervisningen kombineres med viden fra elevernes skriftlige produkter, hvilket giver læ-
rerne et brugbart vidensgrundlag for feedback til eleven om, hvad han eller hun skal arbejde med 
fremadrettet.  
 
Vejledning  
I folkeskolen er der en række elementer, der målrettet skal bidrage til at vejlede eleverne om videre 
uddannelse og job. Eleverne skal understøttes i at blive bevidste om og styrkes i at have tillid til egne 
evner – og forstå hvad de kan vælge imellem, og hvorfor de netop ønsker at foretage det konkrete 
valg.  Det drejer sig om blandt andet det obligatoriske emne uddannelse og job, introduktionskurser, 
uddannelsesparathedsvurdering, vejledning og brobygning. 
 
Uddannelse og job 
Eleverne skal undervises i det obligatoriske emne uddannelse og job fra børnehaveklasse til 9. klasse. 
Emnet har både Fælles Mål, læseplan og en vejledning. Uddannelse og job er ikke tillagt et selvstæn-
digt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag. Skolelederen skal træffe beslutning, 
om hvilke fag undervisningen i det obligatoriske emne skal foregå i. I det obligatoriske emne uddannel-
se og job skal eleverne opnå viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder samt kompetencer til at 
træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger. Samtidig skal eleverne opnå forstå-
else for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelses-
mål. Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning (UU). 
 
Uddannelsesparathedsvurdering 
Elever vurderes at være uddannelsesparate, når de i 8. klasse har et gennemsnit af standpunktskarak-
terer på mindst 04 og samtidig af skolen er vurderet til at opfylde de personlige og sociale forudsæt-
ninger, der er nødvendige for at blive vurderet uddannelsesparat. Alle tre kriterier skal være opfyldt.  
 
En elev, der ikke umiddelbart opfylder de faglige, personlige og sociale kriterier for at være uddannel-
sesparat i 8. klasse, skal vurderes nærmere af UU. UU skal foretage en helhedsvurdering af, om der 
skal iværksættes en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats, for at den pågældende kan blive 
uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse. 
 
Brobygning 
                                                           
24 EVA (2014): Motiverende undervisning: Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet., Meyer, H. (2012). Hvad er god undervisning?. 
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Brobygning i 9. klasse gives til ikke-uddannelsesparate elever og er en del af den målrettede indsats 
for, at eleven kan blive uddannelsesparat. Eleverne skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelser-
ne i 2-10 dage. Omfanget fastlægges af skolens leder i samarbejde med UU.  
Brobygningen skal understøtte vejledningsindsatsen, og der skal indgå faglig undervisning og undervis-
ningsformer fra den ungdomsuddannelse, der brobygges til. Brobygningen skal give eleven et repræ-
sentativt indblik i krav og perspektiver i den pågældende 
uddannelse og elevens indsigt og viden på det område, 
eleven ønsker at uddanne sig inden for og eventuelt vise 
realistiske alternative uddannelsesveje.  
 
Kollektiv, gruppe- og individuel vejledning 
Alle elever skal have kollektiv vejledning fra 7. klasse, men 
ikke alle elever skal have gruppe- eller individuel vejled-
ning. Gruppevejledning og individuel vejledning gives til 
elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. 
Det er UU, som tilrettelægger gruppevejledning og/eller 
individuel vejledning.  
 
Introduktionskurser 
Introduktionskurserne til ungdomsuddannelserne i 8. klasse blev med erhvervsuddannelsesreformen 
gjort obligatoriske. Introduktionskurserne er vejlednings- og undervisningsforløb, der skal bidrage til, 
at eleverne bliver afklaret og motiveret til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. 
eller 10. klasse.  Eleverne skal deltage i introduktionskurser fem skoledage i løbet af skoleåret og skal 
introduceres til mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Eleverne kan in-
troduceres til almengymnasiale uddannelser. 
 
En ny brugerundersøgelse25 (2015) af Ungdommens Uddannelsesvejledning sætter fokus på, hvad der 
hjælper eleverne i folkeskolen til at træffe deres uddannelsesvalg. Rapporten viser, at 90 pct. af ele-
verne føler sig parate til at vælge, hvad de skal efter 9.klasse eller 10. klasse. 40 pct. af eleverne i 9. 
klasse oplyser, at åbent hus-arrangementer har hjulpet dem noget eller meget med at blive afklaret. 74 
pct. af eleverne, der har deltaget i et åbent hus-arrangement oplyser, at aktiviteten har hjulpet dem 
noget eller meget med at blive afklaret. Samtidig viser undersøgelsen, at det for 52 pct. af elevernes 
vedkommende har hjulpet dem noget eller meget med at blive afklarede om deres uddannelsesvalg, at 
de har deltaget i et introduktionskursus i 8. klasse. 64 pct. af eleverne siger det samme om UU centre-
nes brobygningsaktiviteter med ungdomsuddannelserne, mens 55 pct. af eleverne mener, at erhvervs-
praktik har hjulpet dem til at træffe et uddannelsesvalg. Tilsyneladende er det de eksternt rettede ak-
tiviteter, som de unge nævner som de aktiviteter, der har hjulpet dem mest. Hvad angår valgparathed, 
fremgår det af samme undersøgelse, at 90 pct. af eleverne angav, at de den 1. marts var parate til at 
vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse. 

                                                           
25 EVA (2015): UU-centrenes vejledning: Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse 

Eksempel: Krydsfelt Syd 

Projektet skal udvikle praktiske læringsforløb til 

grundskolens 4. – 6. klasse med temaer inden 

for de tekniske ungdomsuddannelser, work-

shops for folkeskoleledere, erhvervsskolelærere 

og undervisere fra UC Syddanmark.  

 

Forløbene udvikles i samarbejde mellem lærere 

fra folkeskoler, erhvervsuddannelserne samt 

undervisere fra UC Syddanmark. Elever fra 

folkeskoler og erhvervsuddannelser afprøver 

forløbene sammen.  
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Samtidig fremgår det af en PISA-undersøgelse fra 2013-
201426, at Danmark sammen med Finland har meget høj 
elevaktivitet indenfor ”karriereudviklingsaktiviteter”27 
(som dækker vejlednings- og vejledningsrelaterede aktivi-
teter), men at Danmark, når det handler om elevernes 
udbytte af samme aktiviteter (opnåelse af ”karrierekompe-
tence”, altså at kunne omsætte den konkrete læring til 
højere grad af afklaring/valgparathed), ligger betydeligt 
lavere. Med andre ord ser det ud til, at elever får betyde-
ligt mindre udbytte ud af de aktiviteter, eleverne deltager 
i, end det for eksempel er tilfældet i Finland. Der kan der-
for på den baggrund peges på et behov for bedre kobling 
mellem elevers aktiviteter i introduktionskurser, brobyg-
ning med videre og mere intensive læringsforløb i den al-
mindelige undervisning, hvor de eksterne brobygningsakti-
viteter i højere grad tænkes ind i skolecurriculum.  
 
En sådan stærkere kobling mellem brobygningsaktiviteter, 
uddannelse og job og den faglige undervisning bredt set og 
andre eksternt rettede aktiviteter (for eksempel skole-virksomhedssamarbejde, jævnfør nyudviklet 
materiale mellem DI, KL og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling28) kunne samlet set være 
med til at styrke elevernes valgparathed og kvalificere deres valg af og overgang til ungdomsuddannel-
se. 
 
I undersøgelsen fra Dansk Clearinghouse29 fremhæves forskellige aktiviteter inden for vejledningen, som 
nyere forskning peger på som værende betydningsfuldt. Følgende forhold fremhæves i konklusionen: 
 Individuel vejledning har effekt, fordi den er personlig og kan tilpasses den enkelte.  
 Gruppevejledning har effekt, når den indgår som fællesvejledning. 
 Praktik og besøgsdage er væsentlige for beslutningskompetence og følelse af afklaring, men effekt er 

betinget af grundig planlægning og opfølgning. 
 Det væsentligste synes dog at være, at flere interventionsformer (vejledningstiltag) indgår i vejlednin-

gen i en sammenhængende helhed. 
 Vejledning kan med fordel integreres i curriculum (læseplanen). På denne måde kan vejledning indgå i 

mere helhedsmæssige forløb. 
 
Også her fremhæves sammenhænge mellem flere vejledningsaktiviteter som væsentligt, at ingen ind-
satser skal stå alene, men tænkes sammen, og at vejledning tænkes ind i curriculum. 
 
 

                                                           
26 Sweet, R., Nissinen, K. & Vuorinen, R. (2014): An analysis of the Career Development Items in Pisa 2012 and their Relationship to the 
Characteristics of Countries, Schools, Students and Families   
27 Forståelsen af ’karriereudviklingsaktiviteter’ i Danmark og Finland er ikke identisk, da der i Finland i højere grad er fokus på elevernes jobmulighe-
der, mens der i Danmark i højere grad fokuseres på elevernes uddannelsesvalg. 
28 EMU – Danmarks Læringsportal: http://www.emu.dk/modul/samarbejde-mellem-skoler-og-virksomheder-i-udskolingen 
29 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2011): Viden om vejledning 

En EVA-undersøgelse fra 2012 vedrørende 10. 

klasse viser desuden, at de elever, der vurde-

rer, at vejledningen i høj grad lever op til 

deres behov, i højere grad end de øvrige 

elever, øger deres motivation for videre 

uddannelse. Typen af vejledning, som elever-

ne har modtaget i 10. klasse, har også betyd-

ning. De elever, der både har modtaget vej-

ledning om praktik og brobygning, har i høje-

re grad øget deres motivation end de elever, 

der ikke har modtaget vejledning om praktik 

og brobygning. De elever, der har modtaget 

vejledning om brobygning, er også mere 

tilbøjelige til at øge motivationen end dem, 

der ikke har modtaget vejledning om brobyg-

ning. 
EVA (2012): 10. klasse – på vej mod en ungdomsud-
dannelse 
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Overgangen mellem uddannelsessystemer 
Selvom eleverne vejledes, kan der både være faglige og didaktiske overgangsproblemer, som har nega-
tiv indflydelse på elevernes overgang fra grundskolen til et andet uddannelsessystem30. I forbindelse 
med brobygning og vejledning af de unge bruges begrebet overgangsfærdigheder om elevernes evner 
til at håndtere overgangssituationen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne31. Det handler 
om, at eleverne skal kunne overkomme skiftet fra de trygge rammer i folkeskolen til de nye betingelser 
på ungdomsuddannelserne, for eksempel nye undervisningsmetoder og ny læringskultur, men også at 
uddannelsessystemerne kan tilpasses de nye generationer af unge og de udfordringer, der skabes af 
den almindelige samfundsudvikling. Der peges på, at en forudsætning for, at eleverne får trænet deres 
overgangsfærdigheder, er gensidigt kendskab til grundskolens arbejdsbetingelser fra ungdomsuddan-
nelsesinstitutionernes side samt fortrolighed med arbejdsbetingelserne fra grundskolens side. Dette 
bekræftes af Globaliseringsrådet (2006)32 som skriver, at overgangen mellem grundskolen og ung-
domsuddannelserne kan lettes for eleverne, hvis grundskolens lærere får tilbagemeldinger på, hvordan 
eleverne klarer sig fagligt i 1.g. Dermed får grundskolen 
bedre viden om kravene på ungdomsuddannelsen og der-
med større fortrolighed med den efterfølgende ungdoms-
uddannelse. Denne konklusion er sidenhen blev gentaget i 
en rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en Nati-
onal Strategi for Natur, Teknik og Sundhed33.  
 
Lars Ulriksen m.fl.34 har undersøgt forskellige overgangs-
udfordringer mellem grundskole og gymnasium i forhold 
til fagene dansk, engelsk og matematik. I dansk oplever 
eleverne et skifte fra at bruge tekster som udgangspunkt 
for at reflektere og udtrykke meninger og holdninger, til 
gymnasiefaget der mere entydigt lægger vægt på en 
tekstnær analyse, hvor det er gymnasielærernes oplevelse, 
at eleverne har begrænsede erfaringer med fagets be-
grebsbrug. I engelsk oplever eleverne vanskeligheder med 
skiftet fra at være et kommunikationsfag til at være et 
analytisk fag, det vil sige engelsk bliver ”dansk på engelsk”, 
hvor man analyserer tekster og lærer grammatik. I mate-
matik oplever eleverne faget som abstrakt og svært. Sam-
tidig er kravet til præcision og brug af fagets begreber 
svært for eleverne. 
 

                                                           
30 Globaliseringsrådet (2006): Fremgang, fornyelse og tryghed: Strategi for Danmark i den globale økonomi 
31 Mortensen, HG og Svendsen, S (1997): Findes der en særlig brobygningsdidaktik; Bang, H. m.fl. (2004): Overgang fra 9. klasse til gymnasiet. 
Slutrevaluering 2000-2004 
32 Globaliseringsrådet (2006): Fremgang, fornyelse og tryghed: Strategi for Danmark i den globale økonomi 
33 Arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed (2008): Et Fælles løft 
34 Ebbensgaard, A. B., Jacobsen, J. C., Ulriksen, L. (2014): Overgangsproblemer mellem grundskole og gymnasium i fagene dansk, matematik og 
engelsk 

Projekt Udsyn i udskolingen fokuserer på, hvor-

dan eleverne i 7.-9. klasse kan få mere viden og 

erfaring med ungdomsuddannelserne og er-

hvervs- og arbejdsmarkedet som udgangspunkt 

for at vælge ungdomsuddannelse. 

 

Forsøgsprojekterne skal indeholde aktiviteter, 

som understøtter 7.-9. klasseelevernes møde 

med ungdomsuddannelserne samt erhvervs- og 

arbejdsmarkedet - og især elevernes praktiske 

erfaring og konkrete møde med ungdomsud-

dannelserne med udgangspunkt i Bill Laws 

teoriapparatet. 

 

Projekterne skal udfoldes med den enkelte 

folkeskole som omdrejningspunkt i samarbejde 

med UU-centret og ledere og lærere på en eller 

flere af de lokale erhvervsskoler og gymnasier 

samt inddrage det lokale erhvervs- og arbejds-

marked. 
 
Danmarks Lærerforening og Kommunernes 
Landsforening. 
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Lærernes og det pædagogiske personales tilgang og kompetencer 
Det er som et led i folkeskolereformen en central målsætning, at lærerne skal have bedre adgang til 
viden om, hvilke undervisningsmetoder, der virker, så de kan yde en moderne undervisning af høj kva-
litet.  Der er i perioden 2014-2020 afsat en milliard kroner til at styrke kompetenceudviklingen af det 
undervisende personale i folkeskolen.  
 
I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er det aftalt, at midlerne til efteruddannelse 
skal bruges til at understøtte en række prioriterede kompetencer for lærere og pædagoger i folkeskolen. Et 
partsudvalg for efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen har efterfølgende udstukket de 
overordnede rammer og udarbejdet otte pejlemærker for kompetenceudviklingsindsatsen frem mod 
202035. 
 
De otte pejlemærker for kompetenceudviklingsindsatsen er: 

• Kompetenceudvikling i folkeskolens fag  
• Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus  
• Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner  
• Lav en kommunal kompetenceplan i en inddragende proces  
• Følg op på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækning  
• Arbejd systematisk med kompetenceudvikling  
• Sæt fokus på medarbejdernes engagement i læringen  
• Tilrettelæg kompetenceudviklingen, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og triv-

sel  
 
De fleste studier peger entydigt i retning af, at en anvendelsesorienteret undervisning har en positiv 
effekt på elevernes faglige resultater. Samtidig peger studierne entydigt på, at den anvendelsesorien-
terede undervisning har en positiv effekt på elevernes mo-
tivation for at lære36.  
 
Clearinghouse peger i et stort review fra 2008 på tre læ-
rerkompetencer, som er afgørende for elevernes læring37. 
Det er fagdidaktisk kompetence, relationskompetence og 
kompetence til at lede klassen. Relationskompetencen er 
mindst lige så vigtig som de øvrige to. Relationskompeten-
cen er i spil for at sikre, at eleverne lader sig lede af lære-
ren og føler sig trygge til at koncentrere sig om deres inte-
resse for stoffet.  
 

                                                           
35 Undervisningsministeriet (2013): Pejlemærker for kompetenceudvikling i folkeskolen 
36 Rambøll Management Consulting og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014): Forskningskortlægning om varieret læring, bevægel-
se, udeskole og lektiehjælp 
37 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2008): Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole 

John Hattie har samlet over 800 metaanalyser 

af forskellige undersøgelser af skoleelevers 

læring. Hans undersøgelse er verdens største 

undersøgelse, som ser på hvilke faktorer, der 

bidrager til at forbedre elevernes præstationer. 

Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere 

skal være klare og synlige og give eleverne et 

sprog og en indsigt til at bedømme deres egen 

læring, faglige niveau og behov. Kontakt og 

interaktion mellem lærere og elever er den 

allervigtigste faktor for vellykket undervisning 

målt på elevernes præstationer.  
Hattie, J. (2008): Visible Learning: A Synthesis of over 
800 Meta-Analyses Relating to Achievement 
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International uddannelsesforskning peger entydigt på, at læreres ekspertise i form af viden og kompe-
tencer er den væsentligste enkeltfaktor til forklaring af elevers udbytte af undervisning38. De kvaliteter, 
der kendetegner lærere, hvis elever opnår gode læringsresultater, identificeres af uddannelsesforsk-
ningen som en kompleks, professionel kompetence i hvilken forskellige vidensformer, indstillinger og 
personlighedstræk er integreret. Forskningen peger specifikt på, at den gode lærer suverænt behersker 
det undervisningsstof, som skal formidles, og også behersker et bredt repertoire af undervisningsfor-
mer og viden om deres anvendelse i forhold til det faglige stof og den enkelte elev.  
 
I en dansk sammenhæng er der flere undersøgelser, som peger i samme retning39. Undersøgelser viser, 
at læreren er blandt de mest betydningsfulde personer, når eleverne skal vurdere, hvem der har været 
med til at præge og påvirke deres ungdomsuddannelsesvalg. Dette fremgår blandt andet af EVA’s un-
dersøgelse ”Studenter i erhvervsuddannelserne” (2013). Her fremgår det, at lærerne i udskolingen i høj 
grad er med til at præge de unges uddannelsesvalg, blandt andet gennem den løbende uformelle dia-
log med eleverne. Denne vurdering understøttes af rapporten ”Evaluering af forsøg med erhvervsklas-
ser”(EVA, 2011), hvor lærernes betydning også fremhæves. 
 
Forskningen er også entydig og klar i sin påpegning af, at faglig viden først kommer til sin ret, når den 
kombineres med pædagogisk og didaktisk viden og kompetence eller med andre ord, at fagligheden 
først får sin fulde virkning, når den indgår i og kombineres med lærerens fagdidaktiske viden og kom-
petence40. 
 
Læreres og pædagogers kompetenceudvikling 
EVA publicerede i 2013 ”Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling”. Undersøgelsen 
viser, at det kan være en delikat ledelsesmæssig udfordring at balancere mellem kommunalt bestemte 
kompetenceudviklingsindsatser og de lokale behov for (kompetence)udvikling i institutionerne, især 
når begrænset tid og økonomi er et rammevilkår. 
 
I undersøgelsen oplever lederne den kommunale styring af kompetenceudviklingsindsatserne som for-
holdsvis omfattende, men passende. Mange lærere og pædagoger anvender det, de lærer i forbindelse 
med kompetenceudvikling. Der er imidlertid en væsentlig forskel på, om de bruger nye kompetencer i 
høj grad eller i nogen grad, og 21 pct. af lærerne og 9 pct. af pædagogerne oplever, at de i mindre grad 
eller slet ikke anvender det, de har lært. Knap halvdelen af lærerne og knap en tredjedel af pædago-
gerne vurderer, at de ikke får den kompetenceudvikling, de har brug for i forhold til at kunne løse de-
res opgaver. Undersøgelsen viser endvidere, at såvel medarbejdere som ledere oplever, at individuelle 
kurser med personlig udvikling og faglig opdatering for øje står i skyggen.  
 
Andelen af elevernes undervisningstimer i udskolingen, der varetages af undervisere med ”undervis-
ningskompetence” eller ”tilsvarende kompetencer”, har været stort set identisk i perioden 2012/2013-
2014/2015. Det fremgår af nedenstående tabel41. 

                                                           
38 Darling-Hammond, L & Bransford, J. (2005): Preparing teachers for a changing world 
39 EVA (2013): Studenter i erhvervsuddannelserne; EVA (2011): Evaluering af forsøg med erhvervsklasser; 
Danmarks Privatskoleforening (2015): Fagligheden og anstrengelsens poesi 
40 Darling-Hammond, L & Bransford, J., 2005: Preparing teachers for a changing world 
41 Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med ’undervisnings-
kompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er klokketimer. Timerne 
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Andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med ”undervisningskompeten-
ce” eller ”tilsvarende kompetencer”, 2012/2013-2014/2015 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
7. klasse 85,0 pct. 84,9 pct. 86,5 pct. 
8. klasse 85,0 pct. 85,1 pct. 87,1 pct. 
9. klasse 86,8 pct. 88,1 pct. 88,9 pct. 
I alt 85,6 pct. 86,0 pct. 87,5 pct. 
 
Kilde: Styrelsen for It og Læring. Data er udtrukket i LIS. 
Note: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med ’un-
dervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er 
klokketimer. 

 
Kultur på skolen 
En EVA rapport fra 2013 peger på, at kulturen for sparring og samarbejde på skolen har stor betydning 
for, hvordan lærerne oplever en række udfordringer42. For eksempel viser rapporten, at der er en signi-
fikant sammenhæng mellem, hvor let eller svær lærerne oplever den opgave, der består i at differenti-
ere undervisningen, og hvor meget sparring de får fra deres ledelse og fra skolens pædagoger. Hvis 
lærerne har svært ved at differentiere undervisningen, modtager de i mindre grad sparring. Hvis læ-
rerne omvendt har let ved opgaven, er andelen, der i høj grad modtager sparring, større. 
 
I samme undersøgelse vidner det kvantitative datamateriale desuden om, at lærerne efterspørger for-
hold på deres skole, der netop har at gøre med sparring og samarbejde, hvis de skal udvikle deres un-
dervisning. Omkring tre fjerdedele af lærerne svarer således, at hvis de skal udvikle deres undervisning, 
har de brug for sparring, observation af egen og andres undervisning og feedback på deres undervis-
ning. 
 
Flere aktører peger i samme rapport på, at en grundlæggende forudsætning for, at viden tages i brug, 
er, at lærerne oplever at have ro til at indoptage denne viden og tid til at afprøve og få erfaringer med 
den. Ud over tid og arbejdsro peger rapporten på, at der skal et oversættelsesarbejde til, for at lærer-
ne oplever den viden, de præsenteres for, som anvendelig. Lærerne efterspørger konkrete redskaber, 
som er til at tage i brug i deres praksis, da det kan være vanskeligt for dem selv at omsætte en ab-
strakt, teoretisk viden fra utilgængelige afhandlinger til konkrete værktøjer, der giver mening i deres 
undervisning. 
 
Rapporten viser også, at både forskere og praktikere er optaget af, at praktikerne bør være inddraget 
i og samarbejde om den viden, der produceres. I den forbindelse peger både forskere og praktikere på 
nødvendigheden af et styrket og tættere samarbejde mellem professionshøjskolerne, folkeskolen og 
forskningen, hvis forskningsmæssig viden skal være anvendelig og tages i brug i praksis. 
 

                                                                                                                                                                                                 
er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der 
vægtet med samme timetal som i 9. klasse. 
42 EVA (2013): Udfordringer og behov for viden 
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Undervisningen som forberedelse til ungdomsuddannelse 
I 2015 publicerede EVA en undersøgelse, som fokuserer på, hvordan lærere i udskolingen forbereder 
eleverne på at starte på en ungdomsuddannelse, og hvorledes de indgår i dialog om elevernes valg af 
ungdomsuddannelse43. 
 
Undersøgelsen viser, at lærere i udskolingen vurderer, at undervisningen især forbereder eleverne til 
at påbegynde en gymnasial ungdomsuddannelse. På den ene side er de interviewede lærere i høj grad 
optaget af, at de skal gøre eleverne klar til at fortsætte i videre uddannelse, og derved også er optaget 
af at give eleverne de faglige og dannelsesmæssige kompetencer, som er væsentlige for at fortsætte i 
ungdomsuddannelse. På den anden side er spørgsmålet om, hvordan de arbejder med at forberede 
eleverne til videre uddannelse, også forbundet med en instinktiv usikkerhed om, hvorvidt de reelt også 
gør dette i tilstrækkelig grad. Dette indikerer, at arbejdet med at forberede eleverne til videre uddan-
nelse ligger som en implicit del af lærernes arbejde, som de ikke nødvendigvis har et særskilt fokus på.  
 
En del af forklaringen på, at undervisningen i udskolingen især forbereder til de gymnasiale ungdoms-
uddannelser, kan ifølge undersøgelsen også findes i lærernes begrænsede kendskab til de erhvervsret-
tede ungdomsuddannelser. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at mens kendskabet til de gymnasiale 
ungdomsuddannelser er forholdsvist stort, er kendskabet til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 
beskedent. Samtidig er det forhold, at lærerne oplever, at de underviser frem mod gymnasiet, ikke 
nødvendigvis det samme som, at de faktisk gør det. 
 
Ifølge lærerne har det begrænsede kendskab til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser betydning 
for deres muligheder for at forberede eleverne dertil. De oplever det som vanskeligt at forberede til 
noget, de ikke har et tilstrækkeligt kendskab til. Samtidig har lærernes begrænsede kendskab til de 
erhvervsrettede ungdomsuddannelser betydning for den dialog, de har med eleverne om deres ung-
domsuddannelsesvalg. 
 
En udbredt holdning blandt de interviewede lærere og ledere er, at fagrækken i udskolingen, Fælles 
Mål i fagene samt de nationale test og prøveformerne begrænser deres muligheder for, eksempelvis at 
tilrettelægge tværfaglige forløb med de praktiske/musiske fag, og ikke i tilstrækkelig grad giver tid eller 
rum til at arbejde med fagenes indhold på måder, som giver anledning til for eksempel praksis- eller 
anvendelsesorienterede forløb.  
 
Ligeledes er der lærere og ledere i undersøgelsen, som oplever, at afgangsprøverne og de nationale 
test på mange måder er styrende for de arbejdsformer, de finder mest relevante at benytte i undervis-
ningen. Nogle af de interviewede lærere forklarer, at det ikke har været en del af deres praksis at tæn-
ke i for eksempel anvendelsesorienteret eller praksisorienteret undervisning, hvilket også betyder, at 
de kan savne inspiration til, hvordan de skal tilrettelægge sådanne forløb. 
 

Undervisernes dialog med eleverne om valg af ungdomsuddannelse 
En EVA-undersøgelse fra 2015 viser endvidere, at lærerne er med til at præge elevernes valg af ung-
domsuddannelse på forskellige måder. Lærerne præger elevernes valg, i det omfang eleverne selv hen-

                                                           
43 EVA (2015): Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 
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vender sig for at få deres anbefalinger eller deres vurdering af, hvorvidt de kan klare sig på en given 
uddannelse.  
 
I undersøgelsen oplever nogle elever, at lærerne i deres undervisning bruger mere tid på at italesætte 
kravene på de gymnasiale uddannelser end kravene på de erhvervsrettede uddannelser. Denne forskel 
gør, at eleverne får et større kendskab til de gymnasiale end til de erhvervsrettede uddannelser. Tilsva-
rende oplever nogle af eleverne, at lærerne har forskellige forventninger og stiller forskellige krav alt 
efter, hvilken ungdomsuddannelse de har planer om at starte på. Eleverne hører lærerne formulere sig 
på måder, hvor de fremhæver vigtigheden af for eksempel gode karakterer og studiekompetencer, hvis 
de skal i gymnasiet, hvilket efterlader nogle elever med et indtryk af, at faglighed og studiekompeten-
cer er mindre væsentlige, hvis de skal starte på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Endelig oplever 
nogle elever, at lærere ser det som en selvfølge, at fagligt dygtige elever skal starte på en gymnasial 
uddannelse, og derfor sjældent diskuterer uddannelsesvalget med disse elever. 
 
Lærerne og det pædagogiske personale i udskolingen er i høj grad med til at præge de unges uddan-
nelsesvalg, men deres vejledning af eleverne i forhold til uddannelsesvalg afspejler ofte deres egen 
uddannelse. Eleverne vejledes i overvejende grad mod gymnasiet, fordi lærerne og det pædagogiske 
personale selv har gået i og kender gymnasiet bedst. Omvendt har lærerne og det pædagogiske perso-
nale ikke samme viden om indholdet og de mange jobmuligheder forbundet med at tage en erhvervs-
uddannelse, hvorfor eleverne ikke i samme omfang tilskyndes af lærerne og det pædagogiske persona-
le til at tage en erhvervsfaglig uddannelse.  
 
Samtidig kan lærernes og det pædagogiske personales italesættelse, herunder af kravene på de for-
skellige ungdomsuddannelser være en barriere. Alle elever skal udfordres i deres uddannelsesvalg, 
også de dygtigste elever. I den forbindelse fokuserer vejledningsindsatsen i udskolingen ikke i tilstræk-
kelig grad på at kvalificere alle elevers uddannelsesvalg, da gruppevejledning og den individuelle vej-
ledning er forbeholdt de ikke-uddannelsesparate elever. De uddannelsesparate elever vil dermed også 
have gavn af denne type vejledning.   
 

Organisering og ledelse 
I en grundskolekontekst dækker organisering over dels organisering af det pædagogiske og faglige ar-
bejde på skolen, herunder anvendelse af teams, ressourcepersoner, kompetenceudvikling, evaluering, 
feedback og faglig supervision og sparring, dels organisering af samarbejde mellem skole og kommune, 
UU, ungdomsuddannelser, PPR, SSP og så videre og dels organisering af samarbejde med det omgiven-
de samfund i øvrigt i regi af den åbne skole. 
 
Med de nye elementer i folkeskolereformen og i vejledningsreformen stilles der nye krav til organise-
ring af det pædagogiske og faglige arbejde og samarbejde med omverdenen. Med folkeskolereformen 
har folkeskolerne fået nye rammer for at styrke og målrette undervisningen i udskolingen. Dette skal 
give kommunerne bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer, herunder profillinjer, og tonin-
ger af udskolingen. En profillinje i udskolingen er en læringsmålstyret vinkling af undervisning på tværs 
af fag, for eksempel med fokus på et bredere fagligt eller tematisk område. En spørgeskemaundersø-
gelse blandt alle skoleledere på skoler med udskolingsafdeling viser, at mere end hver tredje af landets 
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skoler arbejder med en organisering af udskolingen i enten linjer eller hold, og at det mange steder er 
en forholdsvis ny praksis. Det fremgår bl.a. af undersøgelsen, at det er en udbredt opfattelse blandt 
skolelederne, at de nye organiseringsformer styrker elevernes motivation og faglige udbytte44. Under-
søgelsen viser, at særligt fire aspekter ved skolernes arbejde med linjer og hold motiverer eleverne:  
 

• Skolerne tager udgangspunkt i elevernes interesser, fx i forbindelse med elevernes valg af linjer 
og hold  

• Skolerne udfordrer eleverne alt efter deres forudsætninger, fx ved holddannelse efter fagligt 
niveau, arbejdsformer mv.  

• Eleverne understøttes i at få nye relationer med både lærere og andre elever, fx når der dannes 
nye hold og linjer 

• Eleverne får indflydelse på deres skoledag, fx ved valg af linjer baseret på faglige interesser, 
særlige arbejdsformer mv.  

 
Kravet til, at der skal indgå valgfag allerede fra 7. klasse, giver skolerne bedre mulighed for at arbejde 
med profillinjer, hvor for eksempel lokale, nationale og globale udfordringer og muligheder kan danne 
tematisk udgangspunkt for en profillinje. Den understøttende undervisning kan ligeledes give mere tid 
til, at skolerne kan tilrettelægge en varieret og anvendelsesorienteret skoledag, for eksempel lærings-
forløb og aktiviteter i regi af den åbne skole.   
 
Skoleledelsen skal lede og organisere skolens læringsmiljøer på en måde, der tydeligt fremmer alle 
elevers læring og trivsel. Denne målsætning gælder naturligvis også i forbindelse med organiseringen 
af udskolingen. Det handler om at organisere og understøtte velfungerende fagprofessionelle samar-
bejder og sikre en fleksibel organisering af udskolingen, der justeres løbende i forhold til muligheder, 
der måtte opstå for øget samarbejde med eksterne aktører, elevernes forudsætninger og behov samt 
ønsker til den faglige undervisning, for eksempel valgfag.  
 
EVA’s undersøgelse af skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse45 peger på en 
udbredt oplevelse blandt de interviewede lærere og ledere af, at fagrækken i udskolingen, Fælles Mål i 
fagene samt de nationale test og prøveformerne er styrende og begrænser deres muligheder for ek-
sempelvis at tilrettelægge tværfaglige forløb eller mere praksis- eller anvendelsesorienterede forløb. 
Samme undersøgelse indikerede skolernes mulighed i åben skole og valgfag, men at der er et behov 
for, at se nærmere på hvordan de forskellige elementer i reformen kan bringes i spil som en mulighed 
for at styrke en varieret undervisning i udskolingen. 
 

Organisering af lokal kapacitetsopbygning og samarbejde 
Organisering har betydning for at understøtte lærernes og pædagogernes muligheder for at give god 
undervisning ved blandt andet at skabe mulighed for samarbejde, herunder planlægning gennemførel-
se og opfølgning på undervisning, efteruddannelse og lokal kapacitetsopbygning. 
Forskningen46 viser, at en ressourceperson kan bidrage med en specialiseret viden afhængig af uddan-
nelsesbaggrund og arbejdserfaring. Det er ofte en person, der er ansat af ledelsen til at understøtte 

                                                           
44 EVA (2016): Linjer og hold i udskolingen. 
45 EVA (2015): Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 
46 Hansen, J.H. et al (2014): Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde 
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udvikling af inkluderende læringsmiljøer på skolerne. Ressourcepersoners betydning for udvikling af 
inkluderende læringsmiljøer er størst, når ressourcepersonen og almenlæreren arbejder tæt sammen i 
både problemidentifikations- og problemløsningsfasen. Deres betydning for udvikling af inkluderende 
læringsmiljøer er størst, når ressourcepersonen og læreren arbejder sammen om implementering og 
evaluering af indsatser. 
 
I dag er der udbredt enighed blandt skoleforskere om, at kollegialitet og samarbejde blandt lærerne 
fremmer elevernes læring og skolens kvalitet i almindelighed. Forskningsresultaterne er imidlertid 
mindre entydige, når det gælder sammenhængen mellem lærerkollegialitet og samarbejde på den ene 
side og konkrete organiseringsformer på den anden. Undersøgelser påviser ikke nogen klar sammen-
hæng mellem på den ene side lærersamarbejde og -kollegialitet og på den anden side anvendelsen af 
bestemte organiseringsformer. Undersøgelserne tyder på, at det vigtigste er, at lærerne arbejder 
sammen, og at det er mindre vigtigt, hvordan samarbejdet konkret er organiseret og struktureret47. 
 
Enkelte danske undersøgelser peger imidlertid på, at der kan være en sammenhæng mellem elevernes 
faglige præstationer og anvendelse af teamsamarbejde. Et studie af skoler, hvis elever i forhold til de-
res sociale baggrund præsterer højt, viser, at alle de undersøgte skoler har en eller anden form for 
afdelingsopdeling med selvstyrende teams i de enkelte afdelinger. Alle skolerne arbejder tillige med 
fagteam, og ”stort set” alle skolerne anvender også klasseteam og årgangsteam48. 

Organisering af den åbne skole i praksis 
Deloitte har i 2014 på vegne af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udarbejdet en erfa-
ringsopsamling med viden og inspiration til implementering af den åbne skole49. Erfaringsopsamlingen 
identificerer to modeller for skolernes samarbejde: En central og en decentral model.  
 
Den centrale model er karakteriseret ved, at der på kommunalt niveau er afsat ressourcer til central 
koordinering af samarbejderne. Det kan for eksempel være en koordinator, der er ansat i den kommu-
nale forvaltning, og som står for den overordnede kontakt med samarbejdspartnerne, opsøger nye 
samarbejdsmuligheder og kvalitetssikrer samarbejderne. Koordinatoren kan også hjælpe skolerne i 
gang med samarbejder, komme med ideer og afklare organisatoriske og økonomiske forhold omkring 
samarbejderne. 
 
Koordinatoren er typisk en pædagogisk-administrativ medarbejder. Den centrale model er ofte opstået 
i kommuner, hvor der fra politisk hold er taget beslutning om, at man vil samarbejde mere med eks-
terne aktører. En stor del af opgaven med at få samarbejderne til at fungere er dog stadig placeret ude 
på de enkelte skoler. Det er typisk skolerne, der ud fra de etablerede samarbejdsaftaler vælger, hvem 
de vil samarbejde med. Det er også skolerne, der står for den praktiske tilrettelæggelse af forløbet 
sammen med samarbejdsaktørerne. 
 

                                                           
47 Rambøll Management Consulting, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Professionshøjskolen Metropol, UCC Professionshøj-

skolen og VIA University College (2014): Forskningsbaseret viden om trivsel og undervisningsmiljø.  Andersen, S. Calmer & Winther S. 

(2011): Ledelse, læring og trivsel I Folkeskolen. 
48 Mehlbye, J., (2010): Den højt præsterende skole 
49 Deloitte (2014): Den åbne skole 
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Særligt i kommuner, hvor der er få skoler, der samarbejder med eksterne aktører, er samarbejderne 
organiseret decentralt på skolerne med minimal involvering fra den kommunale forvaltning. I nogle 
kommuner kender man slet ikke til skolernes samarbejder, mens man andre steder kender til samar-
bejderne, men ikke er involveret i dem. Som det også er tilfældet med den centrale model, er den de-
centrale model ofte opstået ud fra den måde, samarbejderne er etableret på. Ideen til samarbejderne 
er tit opstået og etableret på skolerne, og det har ikke været naturligt eller nødvendigt at involvere 
kommunerne. 
 
I erfaringsopsamlingen er det særligt i kommuner med landdistrikter, hvor der dannes decentrale sam-
arbejdsmodeller. Det sker, fordi samarbejderne ofte opstår ud fra et rigt foreningsliv i en mindre by og 
via personlige netværk og relationer. I større bykommuner er samarbejderne oftere organiseret i en 
central model. 
 
På skolerne er der også forskel på, hvordan samarbejderne med eksterne aktører er organiseret. Gra-
den af ledelsesmæssig involvering varierer meget. På nogle skoler er der stor ledelsesmæssig involve-
ring omkring den generelle koordinering af samarbejderne, særligt på skoler, hvor lederen har været 
involveret i igangsættelsen af samarbejderne.  
 
På de fleste skoler er det dog den enkelte lærer, der står for samarbejderne og alt i tilknytning hertil - 
uden ledelsesmæssig involvering. Nogle skoler, der samarbejder med eksterne, har gode erfaringer 
med at koordinere samarbejderne ved hjælp af en lærer i en koordinatorfunktion. Oplevelsen er, at det 
sikrer kontinuitet i samarbejderne, herunder at samarbejderne fastholdes over tid, og at samarbejds-
aktørerne har en fast indgang til skolen. Dette underbygges også af de skoler, hvor samarbejder med 
eksterne er ophørt. Her er forklaringen ofte, at samarbejderne er stoppet, fordi der netop manglede 
en fast person, der koordinerede samarbejderne. 
 
Endelig har flere kommuner og skoler arbejdet på nye måder med at målrette udskolingen mod ung-
domsuddannelserne. For eksempel har Gladsaxe Kommune gjort erfaringer med EUD8 og EUD9, hvor 
elever modtager undervisning to dage om ugen på en erhvervsskole i stedet for undervisning i folke-
skolen.  
 

Valgfag 
Med folkeskolereformen er det blevet obligatorisk for skolerne at tilbyde valgfag fra 7. klasse, hvor det 
tidligere var fra 8. klasse. Hensigten hermed er blandt andet at styrke udskolingen ved at give skolerne 
øgede muligheder for at tilbyde et målrettet fagudbud, der klæder eleverne på til videre uddannelse.  
 
Kommunerne har også mulighed for at tilbyde valgfag, som ligger ud over valgfagsrækken. Hensigten 
hermed er blandt andet at styrke udskolingen ved at give skolerne øgede muligheder for at tilbyde et 
målrettet fagudbud, der klæder eleverne på til videre uddannelse. Dette skal give kommunerne bedre 
mulighed for at arbejde med udskolingslinjer, herunder profillinjer og toninger af udskolingen. Udsko-
lingslinjerne kan for eksempel målrettes erhvervsuddannelserne. 
 
Valgfag skal som udgangspunkt udbydes for ét år ad gangen. Det gælder dog ikke madkundskab og 
håndværk og design, der skal udbydes som toårige valgfag, og tysk og fransk, der skal udbydes som 
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treårige valgfag. Eleverne skal vælge mindst et valgfag, og de skal altid have mindst to valgfag at vælge 
mellem. Hvor mange valgfag eleverne gives mulighed for at følge udover det ene obligatoriske, er en 
lokal beslutning. Kommunale valgfag skal følge samme ramme som de øvrige fag i folkeskolen.  
 
En ny EVA-undersøgelse af linjer og hold i udskolingen viser, at 18 pct. af skolerne i en spørgeskema-
undersøgelse arbejder med linjer i udskolingen, og at 41 pct. af disse skoler, har påbegyndt dette ar-
bejde i skoleåret 2014/201550. Samme spørgeskemaundersøgelse viser desuden, at skolelederne gene-
relt vurderer betydningen af linjer for elevernes motivation og faglige udbytte positivt. Således vurde-
rer 87 pct. af de skoleledere, der arbejder med linjer i udskolingen, at de fagligt stærke elevers udbytte 
af undervisningen i høj eller nogen grad er øget. Tilsvarende vurderer 73 pct. af skolelederne, at de 
fagligt svage elevers udbytte i høj eller nogen grad er øget. 
  
En anden EVA-undersøgelse af 10. klasse viser51, at udbuddet af valgfag har positiv indvirkning på ele-
vernes motivation. I undersøgelsen blev eleverne spurgt, hvor tilfredse eller utilfredse de var med ud-
valget af linjer på deres skole, da de valgte 10. klasse. Det viste sig, at jo mindre tilfredse eleverne har 
været med udvalget af linjer, desto mindre har de øget deres motivation i 10. klasse. Samtidig har til-
fredsheden med valg af linje betydning for udviklingen af motivation for videre uddannelse. 

 

Organisering i hold og linjer i udskolingen 
Med folkeskolereformen er der ligeledes skabt nye muligheder i forhold til organisering af udskolingen. 
Holddannelsesreglerne og de nye regler for valgfag, hvor kommunerne blandt andet kan oprette egne 
valgfag, samt den åbne skole, giver gode muligheder for at arbejde målrettet med at forberede elever-
ne til videre uddannelse.  
 
Der er endvidere gennemført en række initiativer der skal øge skolernes fokus på at gøre eleverne ud-
dannelsesparate, blandt andet: 

• En samlet elevplan, der følger eleven fra børnehaveklassen til 9. klassetrin, og der fra 7. klasse i 
højere grad kan danne grundlag for at tilrettelægge et sammenhængende udskolingsforløb i 
henhold til uddannelsesparathed. 

• Uddannelsesparathedsvurderingen er fremrykket til 8. klasse. 
• Det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) er om-

døbt til uddannelse og job, og formålet med emnet er skærpet i forbindelse med præciseringen 
af Fælles Mål. 

• Der er udviklet eksemplariske, praktiskorienterede undervisningsforløb for uddannelse og job. 
• Endvidere er der indført flere initiativer – for eksempel fremrykning af valgfag – der skal gøre 

de unge i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 
EVA’s foreløbige undersøgelse af organiseringen af hold og linjer i udskolingen52 viser, at skolerne på 
tværs af organiseringsmodeller mest samarbejder med ungdomsuddannelser og en række udvalgte 

                                                           
50 EVA (2016): Linjer og hold i udskolingen. 
51 EVA (2012): 10. klasse – på vej mod en ungdomsuddannelse 
52 EVA (2015): Organisering af udskolingen i linjer og hold 



77 • Rapport fra arbejdsgruppen for en styrket undervisning i udskolingen 
 

aktører fra det omgivende samfund i forbindelse med brobygning, besøg og ekskursioner. Undersøgel-
sen understreger hermed behovet for en samlet indsats for en styrket undervisning i udskolingen. 
 
EVA’s undersøgelse af skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse53 viser endvide-
re, at skolerne ser ud til at kunne se en række muligheder i åben skole og valgfag. Omvendt viser sam-
me undersøgelse, at understøttende undervisning ikke i samme grad ser ud til at blive brugt aktivt i det 
forberedende arbejde. Dette indikerer et behov for, at man på skolerne fortsat er optaget af, hvordan 
de forskellige elementer i reformen kan bringes i spil som en mulighed for at styrke en varieret under-
visning i udskolingen.  
 
I samme EVA-undersøgelse fremgår det, at skolelederne kun i begrænset omfang har fokus på at 
igangsætte indsatser eller fælles praksisser vedrørende lærernes arbejde med at forberede til ung-
domsuddannelse. Undersøgelsen indikerer således, at der på skoleniveau kan være brug for, at man i 
fællesskab diskuterer, hvordan man kan arbejde mere bevidst med at forberede eleverne til de forskel-
lige ungdomsuddannelser.  
 

Erhvervsklasser 
Erhvervsklasser er kendetegnet ved forskellige samarbejdsrelationer mellem grundskoler, ungdoms-
skoler, ungdomsuddannelser, virksomheder og UU. En analyse foretaget af EVA viser, at der er gode 
erfaringer med, at erhvervsklasserne har et tæt samarbejde med brancheorganisationerne, så det er 
muligt at skabe praktikpladser til eleverne til gavn for både elever og virksomheder. Samtidig peges der 
på, at ekstra lærerkræfter er afgørende for erhvervsklassernes succes, fordi de muliggør differentieret 
undervisning i forhold til den enkelte elevs særlige udfordringer, og fordi for eksempel mentorfunktio-
ner gør det muligt at yde ekstra støtte til elever, hvis hverdagsliv er præget af forskellige typer af socia-
le problemstillinger. Derudover bruges der lærerressourcer på at opbygge samarbejdsrelationer med 
praktiksteder og på at følge eleverne tæt i praktikforløbene. En uklar definition af målgruppen for er-
hvervsklasser kan dog gøre arbejdet i klassen meget vanskeligt for de involverede lærere og skabe risi-
ko for frafald blandt eleverne. Dialog mellem erhvervsklasser, grundskoler og UU-vejledere er væsent-
lig i denne sammenhæng, da det er nødvendigt at have et godt kendskab til den enkelte erhvervsklas-
ses særlige profil og formål for at finde den erhvervsklasse, der passer bedst til den enkelte elevs inte-
resser og forudsætninger.54 
 
Evalueringen konkluderer endvidere, at 
praktik bidrager positivt til elevernes ud-
bytte af erhvervsklasserne. Eleverne får 
mulighed for at prøve sig selv af i en prak-
tisk arbejdssammenhæng, og dette har 
positive konsekvenser ikke alene for deres 
afklaring i forhold til fremtidigt arbejde og 
uddannelse, men også for deres motivation 
for at deltage i den øvrige undervisning. 

                                                           
53 EVA (2015): Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 
54 EVA (2011): Evaluering af forsøg med erhvervsklasser 

Eksempel: EUD 8 og EUD9 

Gentofte og Gladsaxe kommuner har fået godkendt et fri-

kommuneforsøg med udskolingsspor på 8. og 9. klassetrin 

målrettet henholdsvis EUD og STX. Formålet er at imødekom-

me de unges forskellige forudsætninger og motivation og 

derved lette overgangen mellem folkeskole og ungdomsud-

dannelse ved at gøre undervisningen i udskolingen mere ud-

dannelses- og erhvervsrettet.  
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Det skyldes for det første at eleverne ser en sammenhæng mellem det, de skal lære i undervisningen, 
og det de skal kunne i praktikken. For det andet er praktikken for nogle elevers vedkommende en mu-
lighed for at få en ny rolle og mere selvtillid. Endeligt vurderer lærere og praktiksteder, at praktikken 
bidrager positivt til at etablere en rytme i elevernes hverdagsliv, fordi de øver sig i at være stabile, for 
eksempel i forhold til mødetid. 
 

Skole- og klassestruktur 
Skolernes organisering af undervisningen har ændret karakter hen imod, at de fleste skoler har år-
gangsopdelte afdelinger, hvormed skolen opdeles i mindre enheder, for eksempel tre for henholdsvis 
de mindste årgange, mellemtrinnet og de ældste årgange. Langt de fleste skoler har desuden dannet 
klasseteam for lærerne omkring hver enkelt klasse, årgangsteam omkring den enkelte årgang med flere 
klasser og fagteam omkring de enkelte fag. Formålet med disse team er især at koordinere undervis-
ningen, ligesom ikke mindst fagteam skal give inspiration og medvirke til, at man anvender bedre me-
toder i faget.  
 
En EVA-undersøgelse fra 2007 viser55, at lærerne oplever, at de bedre kan få teamsamarbejdet til at 
fungere inden for afdelingen, fordi de har større kendskab til hinanden. Flere nævner endvidere, at 
undervisningen på grund af det tættere samarbejde kan tilrettelægges mere fleksibelt. Svagheden er 
dog, at afdelingsopdelingen samtidig skaber en risiko for, at hver afdeling bliver sin egen lukkede en-
hed, og at der så at sige opstår flere ”skoler i skolen”. Hvis denne tendens bevirker en for stor forskel-
lighed mellem afdelingerne, kan det være en ulempe både for det kollegiale forhold og for elevernes 
oplevelse af et sammenhængende skoleforløb. 
 
I samme undersøgelse oplyser de interviewede lærere, at skiftene mellem afdelingerne kan være med 
til at ruste eleverne til fremtidige skift i deres liv, for eksempel i forbindelse med videre uddannelse. 
Men lærerne påpeger samtidig, at det for andre elever, som har særlige udfordringer, kan være van-
skeligt at skifte lærere og afdeling, da disse elever kan have svært ved på ny at opbygge nære relatio-
ner. Desuden skal lærerskiftene i forbindelse med overgang fra én afdeling til en anden ses i lyset af, at 
eleverne typisk også vil opleve andre lærerskift i forbindelse med læreres sygdom, barsel og afgang. I 
den afdelingsopdelte skole er det således særlig vigtigt at være opmærksom på klassernes hidtidige 
forløb og på de enkelte elever. Nogle skoler åbner for, at enkelte lærere følger med klasser til næste 
afdeling, når det vurderes at være nødvendigt. 
 
Undersøgelsen viser også, at det er forskelligt, i hvilken udstrækning lærerne overleverer viden om 
eleverne, når eleverne skifter afdeling og lærere. I nogle tilfælde er overleveringen bevidst fravalgt, 
fordi det vurderes at være mere hensigtsmæssigt, at lærerne gør sig deres egne indtryk, når de overta-
ger nye elever, så de ikke risikerer at være forudindtagede over for eleverne. Nogle skoler har valgt at 
løse dette dilemma ved at vedtage, hvilke oplysninger og informationer der skal videregives, og der-
med også, hvilke der ikke skal videregives. Herved sikres det, at netop det nødvendige bliver givet vide-
re, samtidig med at elevens mulighed for at blive set med nye øjne bevares i forhold til relevante di-
mensioner. Nogle skoler har således gode erfaringer med at systematisere rammerne for overlevering, 
så sammenhæng og kontinuitet sikres, og fordomme ikke videregives. Endvidere peger enkelte lærere 

                                                           
55 EVA (2007): Den afdelingsopdelte skole 
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på deres fagteam, som det forum der netop er beregnet til at sikre kontinuitet og sammenhæng i hvert 
enkelt fag. 
 

Skoleledelse 
God skoleledelse er en afgørende faktor for elevernes trivsel og læring56. Udvikling i elevernes præsta-
tioner kan ikke ske, hvis god ledelse er fraværende57. Ledelsens betydning for elevernes læring og triv-
sel sker dog indirekte igennem det undervisende personale58, hvorfor pædagogisk ledelse handler om 
at understøtte lærernes og det pædagogiske personales arbejde59. Forskningen viser imidlertid, at vis-
se dimensioner af pædagogisk ledelse har større betydning for elevernes læring og trivsel end anden 
ledelse. Ledelsen skal have fokus på60: 
 At sætte mål og forventninger  
 Strategisk ressourceforbrug  
 Sikring af kvalitet i undervisningen  
 Ledelse af professionelles læring og udvikling  
 Sikring af et ordentligt og trygt miljø 
 
Der findes lignende dimensioner i forskningskortlægningen om pædagogisk ledelse61. 
 
I udskoling spiller særligt netværksledelse en fremtræden rolle, hvor skoleledelsen leder faglige relationer 
på tværs af organisatoriske grænser og navigerer i forskellige styringsrationaler for forskellige lokale institu-
tioner, kontekster og målsætninger. Forskning viser, at skoleledelsens facilitering af samarbejdsrelationer 
mellem forskellige faggrupper internt på skolen og mellem skole og eksterne samarbejdspartnere i lokal-
samfundet kan bidrage til at fremme elevernes læring62.  
 
Da undervisning af høj kvalitet skabes af skolens pædagogiske personale, udøves pædagogisk ledelse altså 
mest effektivt, når skoleledelsen sætter fokus på og løbende udvikler skolens professionelle kapacitet. Ud-
vikling af den professionelle kapacitet kan dels ske gennem rekruttering, fastholdelse af og dialog med fag-
ligt dygtige og engagerede medarbejdere, samt gennem løbende opkvalificering og efteruddannelse af 
medarbejdere og ledelse63.  
 
Ledelsen bør endvidere igennem klare mål og forventninger til elevernes faglige udvikling og trivsel 
sætte retning for skolens udvikling. Det indebærer blandt andet, at der etableres evalueringskultur på 
skolen64 i dialog med lærere og elever. Det indebærer, at skoleledelsen er nysgerrig på medarbejder-

                                                           
56 Robinson, V. (2011) Student Centered Leadership 
57 Leithwood, K., m.fl. (2006): Seven strong claims about successful school leadership 
58 Leithwood, K., m.fl. (2006): Seven strong claims about successful school leadership; Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen 
(2012): Beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen; OECD (2008): Improving School Leadership 
59 OECD (2008): Improving School Leadership  
60 Robinson, V. (2011) Student Centered Leadership 
61 Rambøll Management Consulting & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014): Forskningskortlægning om pædagogisk ledelse; OECD 
(2011): Education at a Glance 
62 Undervisningsministeriet (2015): Ledelse af den nye folkeskole 
63 Rambøll Management Consulting & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014): Forskningskortlægning om pædagogisk ledelse; OECD 
(2011): Education at a Glance 
64 Rambøll Management Consulting & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014): Forskningskortlægning om pædagogisk ledelse 
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nes undervisningspraksis, observerer og giver feedback på undervisning med fokus på elevernes læ-
ring65.  
 
En dygtig skoleledelse skal endvidere være i stand til at gennemføre relevante forandringsprocesser 
sammen med lærere og elever, både internt på skolen og i samarbejde med omverdenen. I det ekster-
ne samarbejde handler det om, at skoleledelsen mestrer den kollaborative ledelse i form af netværks-
dannelse med relevante samarbejdspartnere66. Internt på skolen skal skoleledelsen skabe ejerskab til 
forandringsprocessen blandt skolens medarbejdere, hvilket kræver fokus på forskellige ledelsesfelter 
og en konstruktiv dialog med medarbejderne. I implementeringsteorien er der forskellige bud på, hvil-
ke arenaer der konkret er tale om. Bolman og Deal67 peger på fire arenaer, mens K.K. Klausen68 opere-
rer med otte arenaer. Fælles for disse teorier er imidlertid fokus på medarbejderne i forandringspro-
cessen. 
  

 

                                                           
65 EVA (2015): Ledelse tæt på undervisning og læring; Nottingham, J. (2013): Encouraging Learning  
66 Undervisningsministeriet (2015): Ledelse af den nye folkeskole 
67 Bolman, L. G. & Deal, T. E. (1984): Reframing organizations 
68 Klausen, K. K. (2010): Strategisk Ledelse. De mange arenaer 
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Bilag 2: Find inspiration til at styrke undervisningen i udskolingen  
Mange skoler, kommuner og organisationer er allerede godt i gang med at styrke undervisningen i 
udskolingen. Arbejdsgruppen har samlet en liste med eksempler fra praksis, der på forskellige måder 
understøtter arbejdsgruppens fokusområde. Der er tale om en samlet bruttoliste, der afspejler en stor 
bredde og variation i forskellige måder at arbejde med at styrke undervisningen i udskolingen.  
 
TEMA: ELEVERNES FAGLIGHED 

Titel og sted Beskrivelse Vil du vide mere? 

Brobygning på Nørre 
Gymnasium og Gladsaxe 
Gymnasium 

Projektet har til formål at skabe bedre overgange i 
matematik og sprog samt øge elevernes 
uddannelsesmotivation for disse fag. Projektet består 
blandt andet af brobygning, hvor elever fra folkeskolen 
tilbydes gymnasieundervisning, for eksempel 
matematik på C-niveau og forløb med gymnasiets 
fransklærere og franskelever. 

Se mere om 
projektet på: 
http://www.norre
g.dk/da/content/fr
ansk-brobygning-
2015 

Byg en by  

 

Byg en By er et projekt 
under Danish Science 
Factory og er støttet af 
Nordea-fonden. 

Projektet er et  brobygningsforløb mellem 
grundskolernes 7. - 8. klasser og 
erhvervsuddannelserne.  

Projektet afvikles som en konkurrence, hvor 
grundskoleelever og erhvervsskoleelever danner et 
team, der arbejder tæt sammen om at bygge en model 
af en bæredygtig by. 

Projektet skal give eleverne et positivt og meningsfyldt 
indtryk af erhvervsuddannelserne og styrke elevernes 
innovationsevner. 

Blandt andet har eleverne fra Stoholm Skole skullet 
udarbejde en mini-by, som var så grøn, som det kunne 
lade sig gøre. Projektet består både af fælles 
workshops for flere skoler og undervisning på skolerne. 

Se mere om 
projektet på 
http://www.bygen
by.dk/  

og 

http://www.bygen
by.dk/stoholm-city 

Demokratisk Iværksætter  

 

Udviklingsprojekt under 
Efterskoleforeningen i 
samarbejde med 
Landdistrikternes 
Fællesråd.  

 

Projektperiode: 2015/2016 

Demokratisk Iværksætter er et udviklingsprojekt, der skal 
fremme elevernes entreprenante og innovative 
kompetencer og politiske engagement gennem blandt 
andet lokale partnerskaber mellem efterskoler og lokale 
aktører.  

Som en del af projektet udvikler skolerne 
undervisningsforløb og undervisningsfilm, som skal være 
inspiration for alle andre efterskoler, friskoler og 
folkeskoler.  

 

Projektet udvikles sammen med 10 efterskoler. 
Materialet lægges på Emu.dk i juni 2016.  

Se mere om 
projektet på: 
www.efterskolefor
eningen.dk/demok
rati. 

 

http://www.norreg.dk/da/content/fransk-brobygning-2015
http://www.norreg.dk/da/content/fransk-brobygning-2015
http://www.norreg.dk/da/content/fransk-brobygning-2015
http://www.norreg.dk/da/content/fransk-brobygning-2015
http://www.bygenby.dk/
http://www.bygenby.dk/
http://www.bygenby.dk/stoholm-city
http://www.bygenby.dk/stoholm-city
http://www.efterskoleforeningen.dk/demokrati
http://www.efterskoleforeningen.dk/demokrati
http://www.efterskoleforeningen.dk/demokrati
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DM i fagene – Fagenes 
festival  

Landsdækkende projekt 
med skolekvalifikationer, 
regionale mesterskaber og 
et landsmesterskab. 

Projektperiode 2016-2019 
(foreløbigt) 

Med inspiration fra DM i Skills arrangerer Danske 
Skoleelever, sammen med et bredt konsortium, DM i 
fagene – Fagenes festival. Både enkeltelever og klasser 
kan indgå i mesterskaberne i forskellige 
fagsammensætninger i skolekvalifikationer, regionale 
mesterskaber og et landsmesterskab.  

DM i fagene – Fagenes festival skal sætte fokus på ”de 
stolte nørder”, og at det er sejt at dygtiggøre sig. 
Projektet skal ligeledes inspirere til at lærere sætter fokus 
på alternative fagsammensætninger og 
anvendelsesorienteret undervisning. Dermed er det også 
intentionen, at projektet kan være med til at mindske 
skoletrætheden hos udskolingseleverne, og understøtte 
koblingen til ungdomsuddannelserne og erhvervslivet.  

Projektbeskrivelsen 
kan hentes her: 
http://uvm.dk/~/U
VM-
DK/Content/News/
Udd/Folke/2015/D
ec/151217-Elever-
kan-dyste-i-
folkeskolens-fag-til-
ny-festival  

Mere information 
følger på 
selvstændig 
hjemmeside. Se 
mere på 
skoleelever.dk 

Kontaktoplysninger
: 

Henrik Oversø, 
projektleder på DM 
i fagene 

Mail: 
heo@skoleelever.d
k 

Mobil: 22669095 

First Lego League 

 

Konkurrence for elever i folkeskolen, hvor de skal 
udvikle en LEGO Mindstorm robot, som skal løse en 
foruddefineret opgave.  

Formålet er at øge interessen blandt unge mennesker 
for teknologi og naturvidenskab og stimulere nutidens 
unge til at blive fremtidens ingeniører og forskere. 

Se mere om 
konkurrencen på 
http://dk.hjernekr
aft.org/  

Gymnasielærere 
underviser elever i 10. 
klasse 

 

 

Erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser inddrages i 
undervisningen i grundskolen (primært 10. klasse). 
Initiativets formål er at give udskolingseleverne viden 
om, hvad ungdomsuddannelserne er og kan. Over to 
dage undervises eleverne i to fag.  

Lærerne fra gymnasierne og erhvervsuddannelserne 
skal være med til at ruste eleverne til både at vælge og 
gennemføre den ungdomsuddannelse, som matcher 
den enkelte elev bedst. 

 

Se mere om 
projektet på 

http://gymnasiesk
olen.dk/gymnasiel
%C3%A6rere-
underviser-i-10-
klasse 

og 

http://gymnasiesk
olen.dk/gymnasiel
%C3%A6rere-

http://uvm.dk/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Dec/151217-Elever-kan-dyste-i-folkeskolens-fag-til-ny-festival
http://uvm.dk/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Dec/151217-Elever-kan-dyste-i-folkeskolens-fag-til-ny-festival
http://uvm.dk/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Dec/151217-Elever-kan-dyste-i-folkeskolens-fag-til-ny-festival
http://uvm.dk/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Dec/151217-Elever-kan-dyste-i-folkeskolens-fag-til-ny-festival
http://uvm.dk/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Dec/151217-Elever-kan-dyste-i-folkeskolens-fag-til-ny-festival
http://uvm.dk/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Dec/151217-Elever-kan-dyste-i-folkeskolens-fag-til-ny-festival
http://uvm.dk/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Dec/151217-Elever-kan-dyste-i-folkeskolens-fag-til-ny-festival
http://uvm.dk/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Dec/151217-Elever-kan-dyste-i-folkeskolens-fag-til-ny-festival
http://dk.hjernekraft.org/
http://dk.hjernekraft.org/
http://gymnasieskolen.dk/gymnasiel%C3%A6rere-underviser-i-10-klasse
http://gymnasieskolen.dk/gymnasiel%C3%A6rere-underviser-i-10-klasse
http://gymnasieskolen.dk/gymnasiel%C3%A6rere-underviser-i-10-klasse
http://gymnasieskolen.dk/gymnasiel%C3%A6rere-underviser-i-10-klasse
http://gymnasieskolen.dk/gymnasiel%C3%A6rere-underviser-i-10-klasse
http://gymnasieskolen.dk/gymnasiel%C3%A6rere-underviser-dygtige-folkeskoleelever
http://gymnasieskolen.dk/gymnasiel%C3%A6rere-underviser-dygtige-folkeskoleelever
http://gymnasieskolen.dk/gymnasiel%C3%A6rere-underviser-dygtige-folkeskoleelever
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underviser-
dygtige-
folkeskoleelever 

Krydsfelt Syd 

 

Parter i projektet: 
Hansenberg, EUC Lillebælt, 
Kolding, Kommune, 
Fredericia Kommune og UC 
Syddanmark 

 

 

 

Projektet har både et brobygningsperspektiv og et 
ønske om at tiltrække flere unge til de tekniske og 
naturvidenskabelige uddannelser. 

Projektet skal udvikle praktiske læringsforløb til 
grundskolens 4.-6. klasse (med temaer inden for 
smedeuddannelsen samt uddannelse til elektriker og 
personvogns- og lastbilmekaniker), workshops for 
folkeskolelærere, erhvervsskolelærere og undervisere 
fra UC Syddanmark samt bachelorprojekter på 
læreruddannelsen (fokus på undersøgelsesbaseret 
naturfagsundervisning). 

Forløbene udvikles i et samarbejde mellem lærere fra 
folkeskoler, EUD uddannelser samt undervisere fra UC 
Syddanmark. Elever fra EUD og folkeskoler afprøver 
forløbene sammen. For at sikre en langsigtet effekt 
indtænkes centrale områder i folkeskolereformen (for 
eksempel Fælles Mål). 

Læs mere om 
projektet på: 

http://www.sydda
nskuddannelsesaft
ale.dk/projekter/k
rydsfelt-syd  

Kontaktperson: 
Claus Auning 
Lektor på 
læreruddannelsen, 
Haderslev, 
University College 
Syddanmark 
mail: 
caun@ucsyd.dk 
tlf. 51334019 

KøbenhavnerAkademi 

 

 

KøbenhavnerAkademiets formål er at udvikle 8. klasses 
drenge med faglige udfordringer, både fagligt og 
personligt. Projektet skal give drengene de 
kompetencer, der skal til for at gennemføre en 
uddannelse og dermed få en god start på deres voksne 
liv. 

Projektet består af intensive undervisningsforløb, samt 
opfølgende forløb på skolerne om studieteknikker, 
personlig udvikling mv. 

108 drenge fra københavnske folkeskoler deltog i 2015. 

Se mere om 
projektet på: 
http://www.bikub
enfonden.dk/dren
ge-faar-et-loeft-i-
koebenhavneraka
demiet 

 

Oplev Mercantec  

 

Mercantec (uddannelsesinstitution med flere 
ungdomsuddannelser) har udgivet et katalog med 
forskellige tilbud til alle folkeskolers 3.-9. klasser.  

Undervisere i folkeskolen kan for eksempel tage deres 
elever med på besøg i Mercantecs værksteder eller få 
en af Mercantes lærere som gæstelærer i deres klasse. 

Katalogets tilbud kan enten være  et supplement til den 
ordinære undervisning eller en del af 
uddannelsesvejledningen. 

Læs mere om 
projektet på: 
http://www.merca
ntec.dk/om-
mercantec/til-
folkeskoler  

Overgange i matematik Projektets formål er at etablere et permanent Se mere om 

http://gymnasieskolen.dk/gymnasiel%C3%A6rere-underviser-dygtige-folkeskoleelever
http://gymnasieskolen.dk/gymnasiel%C3%A6rere-underviser-dygtige-folkeskoleelever
http://gymnasieskolen.dk/gymnasiel%C3%A6rere-underviser-dygtige-folkeskoleelever
http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/projekter/krydsfelt-syd
http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/projekter/krydsfelt-syd
http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/projekter/krydsfelt-syd
http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/projekter/krydsfelt-syd
mailto:caun@ucsyd.dk
http://www.bikubenfonden.dk/drenge-faar-et-loeft-i-koebenhavnerakademiet
http://www.bikubenfonden.dk/drenge-faar-et-loeft-i-koebenhavnerakademiet
http://www.bikubenfonden.dk/drenge-faar-et-loeft-i-koebenhavnerakademiet
http://www.bikubenfonden.dk/drenge-faar-et-loeft-i-koebenhavnerakademiet
http://www.bikubenfonden.dk/drenge-faar-et-loeft-i-koebenhavnerakademiet
http://www.mercantec.dk/om-mercantec/til-folkeskoler
http://www.mercantec.dk/om-mercantec/til-folkeskoler
http://www.mercantec.dk/om-mercantec/til-folkeskoler
http://www.mercantec.dk/om-mercantec/til-folkeskoler
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Udviklingsprojekt under 
Næstved Kommune.  

samarbejde mellem folkeskoler og gymnasium med 
henblik på at lette overgangen fra folkeskolen til 
gymnasiet i faget matematik. 

Aktiviteter i samarbejdet:  

 Lærerforum, hvor erfaringer udveksles og driver 
samarbejdet 

 Analyser af overgangsproblemer i 1.g  
 Fælles matematikprojekter for 9. klasser og 1. og 2.g, 

hvor eleverne arbejder sammen om et udvalgt emne  
 Samarbejde, hvor gymnasieeleverne underviser 

folkeskoleeleverne (flere klassetrin kan indgå) 
 Udvikling af matematikprojekter, hvor eleverne 

arbejder med samme emne på flere klassetrin (for 
eksempel i 4. klasse, 7. klasse og igen i 1.g)  

projektet på: 
http://www.naest
ved-
gym.dk/omskolen/
forsogogprojekter
skolenhargangi/m
atematikprojekt.as
px 

 

Overgangsprojekter i 
Roskilde Kommune 

  

Projektet arbejder med at skabe gode overgange 
mellem uddannelsesniveauer, hvilket skal understøtte 
elevernes præstationer i uddannelserne. Fokus er 
særligt på elevernes evner inden for naturfag.  

Projektet inddrager sammenhæng i hele barnets / den 
unges liv gennem institutioner og uddannelse, det vil 
sige fra dagtilbud til folkeskole til ungdomsuddannelse 
og til videregående uddannelse.  

Projektet har blandt andet indeholdt workshops for de 
medvirkende institutioners medarbejdere med oplæg 
om overgange. Medarbejderne har derigennem fået 
større kendskab til hinandens arbejdsområder og 
uddannelser. På baggrund heraf skal der formuleres 
anbefalinger til eventuelle videre samarbejder mellem 
institutionerne.  

Se mere om 
projektet på: 
https://naturfagir
oskilde.files.wordp
ress.com/2014/03
/kommissorium-
for-overgange-i-
naturfag1801275.
pdf  

og  

http://ntsnet.dk/r
oskilde-kommune-
overgange-i-
naturfag 

 

Plan T 

  

Ungdomsskolen UngVest i 
Odense.  

Plan T skal give unge et intensivt undervisningsforløb, 
der kan rykke dem fagligt. Undervisningsforløbet 
består i turboundervisning af elever i primært 7. og 8. 
klasse uden for folkeskolen. 

Initiativets succeskriterier er, at alle eleverne opnår et 
dokumenteret spring i læsekompetence og dermed sikres 
bedre forudsætninger i deres videre skolegang. Initiativet 
skal derudover gerne styrke elevernes selvværd, og 
eleverne skal kunne anvende de tillærte værktøjer i 
hverdagen for at sikre en langtidseffekt. 
 
Eleverne undervises i fire uger på en koloni, og 
kommunerne skal efterfølgende deltage i et samarbejde 
om at omsætte elevens nye kompetencer i det fortsatte 

Se mere om 
projektet på: 
http://www.ungve
st.dk/fileadmin/gr
oups/1118/Dokum
enter/Plan_T_/sko
leskrivelse15.pdf 

og 
http://www.ungve
st.dk/?id=34811 

http://www.naestved-gym.dk/omskolen/forsogogprojekterskolenhargangi/matematikprojekt.aspx
http://www.naestved-gym.dk/omskolen/forsogogprojekterskolenhargangi/matematikprojekt.aspx
http://www.naestved-gym.dk/omskolen/forsogogprojekterskolenhargangi/matematikprojekt.aspx
http://www.naestved-gym.dk/omskolen/forsogogprojekterskolenhargangi/matematikprojekt.aspx
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skoleforløb 
Samarbejde mellem 
udskoling og 
ungdomsuddannelser 

 

 

KL har udgivet et inspirationskatalog, der præsenterer 
ni eksempler på samarbejder mellem udskoling og 
ungdomsuddannelser, hvor formålet er at give 
eleverne praktiske erfaringer og oplevelser med 
ungdomsuddannelser og fag. Eleverne får 
udfordringer, som i deres indhold og niveau viser, hvad 
der kræves på en ungdomsuddannelse, og hvilke 
muligheder den givne uddannelse rummer. 
Samarbejderne skal understøtte, at eleverne bedre kan 
reflektere over deres valg af uddannelse og til sidst 
træffe et godt uddannelsesvalg. Mange steder har 
projekterne desuden haft afsæt i et ønske om, at flere 
elever vælger en erhvervsuddannelse. 

Find kataloget på: 

http://www.kl.dk/
Born-og-
unge/Samarbejde-
mellem-udskoling-
og-
ungdomsuddannel
ser-
id196755/?n=0&s
ection=5058  

Kontakt: 

Jan Bauditz, 
chefkonsulent i KL, 
JBA@kl.dk  

Skolen på job 

 

Regionalt 
skoleudviklingsprojekt i 
Viborg kommune i 
samarbejde med Viborg 
Egnens Erhvervsråd 

 

Skolen på job har til formål at udvikle samarbejdet 
mellem skoler og virksomheder, så eleverne får indsigt 
i arbejdslivet, og virksomhederne kan møde de børn og 
unge, der kan blive deres fremtidige ansatte. 

Som del af projektet er der udgivet et materiale, der 
skal fremme samarbejdet mellem skoler og 
virksomheder  i kommunen. Samarbejdet skal 
understøtte, at eleverne får indsigt i arbejdslivet og 
bliver klædt på til fremtiden, hvor kompetencer som 
mod, selvtillid og det at kunne mestre noget er helt 
afgørende. Konkrete projekter kan være, at 
virksomhederne stiller eleverne opgaver, som kan give 
dem mulighed for at bruge de faglige kvalifikationer, 
de tilegner sig i skolen, på virksomhedens 
problemstillinger. 

Se mere om 
projektet på: 

http://www.piif.dk
/documents/Skole
n_paa_job_Master
plan.pdf 

og 

http://www.emu.
dk/sites/default/fil
es/Skolen%20p%C
3%A5%20job%2C
%20Viborg%20Ko
mmune.pdf 

Styrket dansk og 
matematik 

 

Projektet er et samarbejde 
mellem Danmarks 
Lærerforening, 
Skolelederforeningen og 
Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling 

Fokus på dansk som litteratur/kulturfag og matematik 
som anvendelsesorienteret fag.  

Styrket dansk og matematik er et forsøgs- og 
udviklingsprogram, der har fokus på at indsamle ny 
viden om, hvad der gør børn dygtigere til dansk og 
matematik. Projektet skal munde ud i, at lærerne bliver 
styrket i at lave undervisning, som forbinder teori med 
konkrete situationer eller problemstillinger i 
hverdagen.  

Se mere om 
projektet på: 
http://www.uvm.d
k/Aktuelt/~/UVM-
DK/Content/News
/Udd/Folke/2015/
Okt/151022-20-
mio-kr-skal-goere-
danske-
skoleelever-
dygtigere-til-
dansk-og-
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matematik 

Talentbroen 

Regionalt samarbejde i 
Esbjerg Kommune mellem 
en række folkeskoler og to 
ungdomsuddannelsesinstit
utioner. 

Talentbroen henvender sig til talentfulde 
folkeskoleelever, der søger og har lyst til lidt ekstra 
faglige udfordringer. 

Talentbroen indeholder projekter inden for forskellige 
fagområder, for eksempel sprog og litteratur eller fysik 
og marketing. Projekterne har alle et helt konkret 
fagligt omdrejningspunkt eller en faglig problemstilling, 
som de deltagende elever får mulighed for at udforske 
og fordybe sig i.  

Se mere om 
projektet på: 
http://www.e-
gym.dk/nye-
elever/talentbroe
n 

Udsyn i udskolingen – find 
din vej  

 

Samarbejde mellem KL og 
DLF. Projektet 
gennemføres på 
erhvervsskoler og 
gymnasiale uddannelser i 
Horsens, Hedensted og 
Vejle. 

Projektet sætter fokus på, hvordan eleverne i 7. - 9. 
klasse kan få mere viden og erfaring med 
ungdomsuddannelserne og  arbejdsmarkedet som 
udgangspunkt for at vælge ungdomsuddannelse. 
Antagelsen er, at et mere konkret møde med 
ungdomsuddannelserne og erhvervslivet og de 
forskellige muligheder, samt en bedre refleksion over 
dette møde, kan være et af de mulige bidrag til at 
nedbringe frafald og omvalg i erhvervsuddannelserne 
og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse 
fremfor en gymnasial ungdomsuddannelse. 

Se mere om 
projektet på: 

http://www.kl.dk/
Fagomrader/Born-
og-unge/Unge-og-
uddannelse/Udsyn
-i-udskolingen/ 

Rie Thomsen, 
lektor, Ph.d., 
Institut for 
Marketing & 
Management, 
rietho@sdu.dk  

Udskolingsdynamoer 

 

Udføres af Danmarks 
Evalueringsinstitut i 
samarbejde med 
Københavns Kommune. 

 

Projektet blev afsluttet i 
2013. 

Evaluering af to københavnske skolers arbejde som 
”Udviklingsdynamoer” på udskolingsområdet. Skolerne 
har arbejdet målrettet med at styrke udskolingen 
gennem henholdsvis holddeling og udskolingslinjer. 

Se mere om 
projektet på: 
https://www.eva.
dk/projekter/2013
/erfaringer-med-
udskolingsdynamo
er-pa-to-skoler-i-
kobenhavns-
kommune/?search
term=københavns
kommune 

Unge forskere 

 

Projekt under Danish 
Science Factory med en 
række 
samarbejdspartnere/spons

Unge forskere er en konkurrence for grundskole- og 
gymnasieelever, hvor elever dyster på viden, 
opfindsomhed og kreativitet inden for det naturfaglige 
felt. Eleverne  konkurrerer inden for tre kategorier, og 
skolerne/eleverne opfordres til også at tænke på tværs 
af de traditionelle faggrænser.  

Se mere om 
projektet på: 
http://ungeforsker
e.danishsciencefac
tory.dk/ 
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orer.  

Young Skills - klædt på til 
en erhvervsuddannelse 

 

Projekt i Herlev Kommune. 

Det tværkommunale uddannelsesprojekt Young Skills 
er målrettet unge i 8. og 9. klasse samt unge på 
erhvervsskolers grundforløb. Udover kommunerne 
deltager fire erhvervsskoler og tre UU-centre.   

Initiativet skal give elever på folkeskolens ældste 
klassetrin viden om fremtidige uddannelses- og 
karrieremuligheder og understøtte, at de ikke vælger 
erhvervsuddannelserne fra grundet mangel på viden 
om uddannelserne og deres muligheder.  

Initiativet har tre fokusområder: Afklaring af 
uddannelsesvalg, sikring af mere sammenhængende 
overgang mellem grundskole og erhvervsskole samt 
fastholdelse af eleverne på erhvervsuddannelserne.  

Initiativet har blandt andet bestået af konferencer med 
videndeling mellem institutionernes medarbejdere, 
nye metoder for forældresamarbejde, der skal 
understøtte styrket dialog, afholdelse af lokale Skills 
konkurrencer for 8. klasser og brug af rollemodeller.  

Se mere om 
projektet på: 
https://www.herle
v.dk/borger/unge-
job-
uddannelse/young
-skills-klaedt-pa-
til-en-
erhvervsuddannel
se/young-skills-
klaedt-pa-til-en-
erhvervsuddannel
se  

 

VIS historielærer-projektet 
 
Et samarbejdsprojekt 
mellem DPU, Danmarks 
Lærerforening og 
Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling 
om læsning af fagtekster 

VIS-historielærer-projektet har bidraget med øget 
viden om, hvordan faglæreren kan planlægge og 
gennemføre sin undervisning i faget, så eleverne lærer 
at arbejde konstruktivt med fagets tekster. 
Projektet har resulteret i udvikling af et fagdidaktisk 
værktøj, som understøtter lærerens planlægning af 
undervisningen i historiefaglige emner med fokus på 
fagets mål og elevernes læsning af og arbejde med 
fagets tekster 

Se mere om 
projektet på: 
http://www.dlf.or
g/politik/udvikling
sprojekter/projekt
-vis  
og  
http://www.emu.
dk/modul/projekt-
vis-%E2%80%93-
fagl%C3%A6rerpro
jektet  

TEMA: ELEVERNES PERSONLIGE OG SOCIALE KOMPETENCER 

Boost  

Projektet er et partnerskab 
mellem Helsingør 
Kommune, 
Professionshøjskolen 
Metropol og Index: Design 
to Improve Life®. 

Udgangspunktet for projektet er redskabet ”Design to 
Improve Life Kompasset”, som skal danne en ramme 
for arbejdet med målstyret undervisning og 
bæredygtig innovation. 

Projektet består blandt andet af et kompetenceløft af 
hele skolesystemet, som involverer alle der arbejder 
direkte eller indirekte med undervisning og elevernes 
læring.  

Se mere om 
projektet på: 
http://uhhelsingor
.dk/boost/hvad-
er-boost/ 

 

Brobygningsundervisninge Viborg Kommunes uddannelsestilbud til unge Se mere om 

https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse
https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse
https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse
https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse
https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse
https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse
https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse
https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse
https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse
https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse
https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/young-skills-klaedt-pa-til-en-erhvervsuddannelse
http://www.dlf.org/politik/udviklingsprojekter/projekt-vis
http://www.dlf.org/politik/udviklingsprojekter/projekt-vis
http://www.dlf.org/politik/udviklingsprojekter/projekt-vis
http://www.dlf.org/politik/udviklingsprojekter/projekt-vis
http://www.emu.dk/modul/projekt-vis-%E2%80%93-fagl%C3%A6rerprojektet
http://www.emu.dk/modul/projekt-vis-%E2%80%93-fagl%C3%A6rerprojektet
http://www.emu.dk/modul/projekt-vis-%E2%80%93-fagl%C3%A6rerprojektet
http://www.emu.dk/modul/projekt-vis-%E2%80%93-fagl%C3%A6rerprojektet
http://www.emu.dk/modul/projekt-vis-%E2%80%93-fagl%C3%A6rerprojektet
http://uhhelsingor.dk/boost/hvad-er-boost/
http://uhhelsingor.dk/boost/hvad-er-boost/
http://uhhelsingor.dk/boost/hvad-er-boost/


89 • Rapport fra arbejdsgruppen for en styrket undervisning i udskolingen 
 

n (BBU), uddannelsen for 
unge tosprogede 

 

En del af Viborg Kommunes 
ungdomsskole 

tosprogede er placeret på Viborg Ungdomsskole og 
Sct. Mogensgade.  
 
Tilbuddet giver mulighed for at udvikle de unges 
faglige kompetencer, og giver de unge mulighed for at 
færdes sammen med andre unge i et ungdomsmiljø, 
hvor de oplever at blive integreret gennem samværet 
omkring faglige aktiviteter. 
 

Brobygningsundervisningen er henvendt til unge i 
alderen 14-30 år med en anden etnisk baggrund end 
dansk. Tilbuddet er til unge med behov for en faglig 
opkvalificering inden de kan komme videre i 
uddannelsessystemet. Indsatsen tager udgangspunkt i de 
unges individuelle udgangspunkter, behov og 
fremtidsplaner.  

Varigheden af et forløb er normalt tre år.  

projektet på: 
http://www.viborg
ungdomsskole.dk/
side9210.html 
 

Kontaktperson: 
Lene Gade, Viborg 
Kommunes 
ungdomsskole, 
lelg@viborg.dk  

Chanceulighed – nej tak  

 

Projekt gennemført i 
Horsens Kommune i en 
fireårig periode fra 2010-
2014.  

Projektet skulle skaffe viden om udvikling, 
gennemførelse og organisering af 
forandringsprocesser, der kan minimere 
sorteringsmekanismerne i uddannelsessystemet. 
 
Projektet har blandt andet set på, hvordan lærere i 
grundskolen og på ungdomsuddannelserne kan udvikle 
skole- og undervisningsmiljøet, således at flere børn og 
unge lykkes bedre med deres ungdomsuddannelse. 

Se mere om 
projektet på: 
http://puc.horsens
.dk/~/media/Instit
utioner/PUC/PDF-
filer/Chance_Uligh
ed_pdf.ashx?la=da 

Det gode samarbejde 
mellem klub og skole 

Samarbejde mellem CUR – 
Center for Ungdomstudier 
(cur.nu), Ungdomsringen 
og BUPL 

 

Projektet har samlet eksempler fra praksis, der viser, at 
det gode samarbejde mellem klubber og skoler, og 
dermed mellem pædagoger og lærere, blandt andet 
fremmer unges mod og lyst til fortsat uddannelse. 

Eksemplerne er samlet under følgende overskifter: 

 Understøttende undervisning i praksis 
 Vigtigheden af organisering og ledelse 
 Inklusion og specialundervisning 
 Trivselsarbejde 
 ’Skolen i klubben’ (forlagt undervisning) – og ’klubben 

i skolen’  

Se mere om 
projektet på: 
http://bupl.dk/pae
dagogik/klub/sam
arbejde_mellem_k
lub_og_skole?Ope
nDocument  

Engineer the future 

 

 

Engineer the future er en alliance mellem en række 
aktører, der ønsker at forbedre 
ingeniøruddannelsernes image, tiltrække flere til 
ingeniøruddannelserne og  øge opmærksomheden 
omkring teknisk og naturvidenskabelig forskning. 

Projektet præsenterer blandt andet en række 

Se mere på: 
http://engineerth
efuture.dk/  
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ingeniører og deres arbejde.  

Fremtidens valg og 
vejledning 

Projekt under CEFU.  

Forskningsprojektet søger at besvare spørgsmålet om, 
hvad der ligger til grund for de unges uddannelsesvalg 
med særlig fokus på vejlederens rolle.  

Projektet indeholder tre konkrete vejledningsforsøg, 
som skal give eleverne kendskab til brancher, 
arbejdsmarkedet samt overblik over hvilke 
uddannelser, der peger mod hvilke brancher. Desuden 
skal forsøgene afspejle, hvordan de færdigheder, 
eleverne tilegner sig i folkeskolen, i praksis anvendes 
på arbejdsmarkedet. 

Se mere om 
projektet på: 
http://www.cefu.d
k/emner/forskning
-
publikationer/ung
e-og-
uddannelse/fremti
dens-valg-og-
vejledning.aspx 

Fritidsspilfordeler 

   

Fritids- og 
ungdomsklubberne i 
Odense 

Fritids- og ungdomsklubberne i Odense indgår i et 
samlet og koordineret tilbud, hvor aktiviteter, 
ressourcer, kompetencer og faciliteter samtænkes til 
det mest optimale for børn og unge gennem en 
fritidsspilfordeler.  

Projektet skal give børn og unge en smidig adgang til 
idræts- og kulturprojekter i den frivillige sektor. 
Klubberne skal medvirke til, at børn og unge bruger 
fritidstilbuddene, og der skal være et særligt fokus på 
udsatte børn.  

Se mere om 
projektet på: 
http://www.ungsy
d.dk/fritidsvejledn
ing/fritidsspilforde
ler   

Kontaktperson: 
Nina Fredensborg 
Øhlenschlæger, 
klubleder i 
UngSyd, 
nf@odense.dk  

Hands On 

Projektet er et samarbejde 
mellem DI, 3F, Dansk 
Metal, HK og Teknisk 
Landsforbund.  

Projektet har til formål at øge kendskabet og 
interessen for erhvervsuddannelserne (særligt de 
tekniske og merkantile uddannelser) i industrien. Det 
består af aktiviteter, som retter sig mod unge i 
udskolingen, lærere i udskolingen, UU-vejledere, 
forældre og virksomheder, f.eks. virksomhedsbesøg, 
rollemodeller, undervisningsmaterialer og -projekter. 

Se mere om 
projektet på: 
http://hands-
on.dk/  

 

Junior-idrætsledere 

 

Junior-idrætslederuddannelsen er målrettet elever i 7.-
10- klasse, der har valgt at deltage i uddannelsen i 
forbindelse med for eksempel valgfag i udskolingen, i 
ungdomsskoleregi eller i en forening. Uddannelsen 
giver eleverne faglige kompetencer og gør dem i stand 
til at fungere som junioridrætsledere.  

Se mere om 
projektet på: 
http://www.skoles
port.com/junioridr
aetsleder.aspx  

Lego education 

  

Projekt under UU-Danmark 

Små grupper af elever arbejder med at visualisere 
uddannelsesrelaterede fremtidsscenarier ved hjælp af 
legoklodser og spores dermed ind på en begyndende 
uddannelsesparathed. 

Aktiviteten skal iværksætte overvejelser hos den 

Se mere om 
projektet på: 
http://broen.uuda
nmark.dk/lego-
education-og-
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enkelte unge, som han/hun via aktiviteten kan 
formulere, således at der kan følges op med 
information, aftaler og handling. 

Samlet indgår aktiviteten i en afklaringsproces til at 
fremme den enkelte unges uddannelsesparathed. 
Desuden er det hensigten at understøtte det 
efterfølgende arbejde med elevens uddannelsesplan 

Aktiviteten er tilrettelagt som en gruppebaseret 
vejledningsaktivitet, men kan også gennemføres som 
led i arbejdet med Uddannelse og Job 

andre-aktiviteter-
uu-aalborg/ 

 

Kontaktperson: 
Jens Oluf 
Bundgaard, UU 
Aalborg, jobu-
skole@aalborg.dk 

Læringsrebellerne  

 

Projekt i Aalborg Kommune 

Projektet arbejder målrettet med at lære elever om 
innovation og det at drive egen virksomhed. Projektet 
skal blandt andet lære eleverne om, hvordan man 
skaber og tager ansvar for noget, og hvordan man 
udvikler egne ideer.  

Eleverne arbejder nogle timer om ugen med 
innovationsprojekter. Der er tilknyttet mentorer fra 
handelsgymnasiet som rådgivere, og der er knyttet 
kontakt til lokale virksomheder.  

Se mere om 
projektet på: 
http://www.dr.dk/
nyheder/regionale
/nordjylland/ivaer
ksaetteri-giver-
umotiverede-
elever-et-skub 

Mestringscamp gennem 
lifeskills 

Initiativet er en teoretisk indføring i ”16 habits of 
mind” samt fysisk træning. Eleverne arbejder 
psykologisk og danskfagligt med eventyrgenrens 
elementer. Eleverne tages på en tur til et natursted, 
hvor de udsættes for otte primære 
prøvelser/udfordringer, hvor de skal overvinde en 
konkret frygt for noget. Eleverne lever primitivt og 
udendørs på campen. 

Eleverne udarbejder et produkt, hvor de beskriver om 
campen og deres måde at tackle 
prøvelserne/udfordringerne på. Vinklen skal være 
fremadrettet, så fokus er på, hvorledes de vil bruge det 
lærte/oplevede fremadrettet i deres forsøg på at 
realisere egne drømme og mål for livet. 

Læs mere om 
projektet på: 
www.cr-pesl.eu 
 
Kontaktperson: 
Henning 
Rasmussen, 
Ungdomsskolen i 
Slagelse, 
heras@slagelse.dk 
 

Model for vejledning i 
valgfagsrunde 

Projekt under UU-Danmark 

Model for vejledning i valgfagsrunde er opbygget med 
inspiration fra positiv psykologi. Modellen er baseret 
på, at eleverne skal arbejde meget med at få et indblik 
i deres styrker. Til gennemførsel af aktiviteterne er der 
indkøbt styrkekort i klassesæt. Modellen består af de 
tre elementer: klassisk vejledning ved UU-vejlederne, 
arbejde i klasserne med at udarbejde styrkeprofiler på 
hver enkelt elev og selvstudietid til eleverne, som skal 

Se mere om 
projektet på: 
http://broen.uuda
nmark.dk/model-
for-vejledning-i-
valgfagsrunde-for-
uu-vejledere-evt-
laerere/ 
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researche på Uddannelsesguiden på hjemmesiden 
UG.dk. 

Kontaktperson: 
Lotte Kruse, UU 
Djursland,  
llsk@uu-
djursland.dk  

Rally-arrangement  

Samarbejde mellem DASU 
(Dansk Automobil Sports 
Union) og Dansk Metal 

Rally-arrangementet er et socialt arrangement, der 
styrker sammenhold og skaber omtale i elevernes 
netværk. Arrangementet skal  give flere elever lyst til 
at prøve kræfter med erhvervsuddannelserne.  

Se mere om 
projektet her: 
https://www.dans
kmetal.dk/MetalU
ngdom/Sider/Met
al-Rally.aspx 

Reach Out 

Projekt under 
Psykiatrifonden.  

Projektet har til formål at fremme psykisk sundhed 
blandt skoleelever gennem blandt andet workshop om 
trivsel. Det bygger på erfaringer fra – og videreudvikler 
– arbejdet med Psykiatribussen, som tidligere har 
arbejdet med trivsel på alle årgange. 

Udover at fremme psykisk sundhed fokuserer Reach 
Out også på at bidrage til at udligne den sociale 
ulighed, der er i den psykiske sundhed hos elever i 5.-9. 
klasse. 

Projektet arbejder med oplysning og træning af 
eleverne. Det klæder derudover lærerne på til i højere 
grad at kunne styrke elevers mentale sundhed og løfte 
den gruppe af elever, der har risiko for at udvikle 
trivselsproblemer. Projektet når også ud til de 
involverede elevers forældre, der får viden om og 
redskaber til at styrke deres børns mentale sundhed.  

Se mere om 
projektet her: 
http://www.psykia
trifonden.dk/tema
er/reach-out.aspx  

Selandia-dag 

 

Alle områdets folkeskoler er inviteret til en dag, hvor 
de klassevis vælger tre uddannelsesområder på 
Selandia, som de besøger denne dag. De har ca. 75 
minutter pr. besøg og indgår i faglig 
aktivitet/produktion på hvert uddannelsesområde. 

Formålet er at alle elever fra 6.-8. klasse møder de 
lokale ungdomsuddannelser på en positiv måde.  

Selandia-dagen havde i 2015 1.935 besøgende. 

Se mere om 
projektet her: 
http://www.sceu.
dk/selandia-
dagen-2014  

SKILLS stafetten for 8. 
klasser 

 

Skills stafetten er en konkurrence, hvor grundskoleelever 
dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk 
håndelag. Konkurrencerne foregår i hold af tre. 

Skills stafetten indgår som led i 8. klasse elevernes 
introduktionskurser til ungdomsuddannelserne.  

Se mere om 
projektet på: 
http://skillsdenma
rk.dk/skills-
aktiviteter/introda
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Konkurrence afholdes i hele Danmark for at vække 
elevernes interesse for erhvervsuddannelser.  

ge2015/ 

Uddannelse, karriere og 
iværksætteri 

Uddannelse, karriere og iværksætteri er et valgfag på 
60 timer for elever i 8. og 9. klasse på Middelfart 
Ungdomsskole. Undervisningen gennemføres af UU-
vejledere i samarbejde med ungdomsuddannelser og 
virksomheder. Som en del af valgfaget arbejder 
eleverne blandt andet med ”egen virksomhed”.  

Kontaktperson: 
Rasmus Ørnberg, 
UU-vejleder UU-
Lillebælt, 
rasmus@uu-
lillebaelt.dk  

Uddannelse og karriere 

 

Med henblik på at afklare de unges uddannelsesvalg i 
9. klasse, afholder Middelfart Ungdomsskole i 
samarbejde med UU Lillebælt en camp. Campen består 
blandt andet af virksomhedsbesøg, besøg på 
uddannelser og arbejde med selvkendskab og 
karriereplaner. Forløbet varer 1 uge. 

Se mere om 
projektet på: 
http://ipaper.ipap
ercms.dk/Middelfa
rtKommune/Brnun
geogfritidsforvaltn
ingen/Camp41/   

Kontaktperson: 
Rasmus Ørnberg, 
UU-vejleder UU-
Lillebælt, 
rasmus@uu-
lillebaelt.dk  

Vejledningsværkstedet 

 

Projekt under UU-
Danmark.  

Initiativet skal understøtte de unge via individuel 
vejledning og gennem vedholdenhed og fleksibilitet fra 
vejlederens side. 

Vejledningsværkstedet henvender sig til udsatte unge, 
der ikke har valgt uddannelse.  Værkstedet er et 
mødested for UU-vejleder og den unge, hvor de tager 
udgangspunkt i den unges ressourcer og positive 
fremskridt, store som små. UU-vejlederen hjælper den 
unge i gang med aktiviteter, der skal bidrage til en 
større grad af uddannelsesparathed. 

Se mere om 
projektet på: 
http://broen.uuda
nmark.dk/vejledni
ngsvaerkstedet-2/ 

Kontaktperson: 
Jens Oluf 
Bundgaard, UU 
Aalborg, jobu-
skole@aalborg.dk   

TEMA: ELEVERNES MOTIVATION 

Alternativklassen (6-9 
klassetrin).  

Projektet er forankret på 
Torstop skole og fritids-
ungdomsklubben Basen i 
Høje Tåstrup. 

Alternativklassen er et alternativt skoletilbud for unge i 
6.- 9. klasse på Torstorp Skole, hvor fokus på det 
pædagogiske arbejde med de unge overskygger det 
faglige for en periode.  

Udgangspunktet for projektet er, at kombinationen af 
pædagoger med fokus på personlig udvikling og lærere 
med styr på det faglige skaber en mulighed for et 
alternativt skoletilbud til skoletrætte unge.  

Se mere om 
projektet: 
http://bupl.dk/iwfi
le/BALG-
9Z4EVP/$file/Klub
_case_Basen.pdf 
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Elevinddragelse i 
udskolingen  

 

Elevinddragelse i udskolingen er et projekt, der skal 
give lærere og elever konkrete værktøjer i forhold til at 
arbejde med elevinddragelse i deres hverdag. Projektet 
skal derudover styrke elevernes rolle i undervisningen 
og skabe motivation ved, at undervisningen i højere 
grad kommer til at svare til noget, eleverne synes er 
interessant. Elevinddragelsen understøtter desuden 
elevernes faglighed.  

Se mere om 
projektet på: 
http://www.skole
elever.dk/projekte
r/elevinddragelse  

 

Intensivt vejledningsforløb 

 

Projekt under UU-Lillebælt 

Eleverne tages ud af skolen i en uge til et intensivt 
vejledningsforløb, der sætter fokus på at ikke-
uddannelsesparate elever genvinder lysten til læring.  

Tre uddannelsesvejledere arbejder med de unge i et 
gruppeperspektiv med det formål at skabe indsigt i de 
styrker, de unge har hver især, og perspektivere disse 
styrker til skole og uddannelse.   

Kontaktperson: 
Anders Ladegaard, 
UU Lillebælt, 
anders.ladegaard
@fredericia.dk   

Social pejling, hvad tænker 
de andre?  

 

Social pejling handler om sociale overdrivelser og 
flertalsmisforståelser, og bruges blandt andet som 
metode til at åbne en dialog om valg af 
ungdomsuddannelse. 

Mange børn og unge har overdrevne forestillinger om 
deres kammerater og pejler som konsekvens heraf 
efter, hvad de tror, de andre gør. Eleverne 
introduceres indledningsvist til uddannelsessystemet, 
hvorefter de forholder sig til eget og kammeraters 
uddannelsesvalg og således får bedre forudsætninger 
for at træffe kvalificerede valg. 

Se mere om 
projektet på: 
http://broen.uuda
nmark.dk/social-
pejling-hvad-
taenker-de-andre/  

 

Kontaktperson: 
Jens Oluf 
Bundgaard, UU 
Aalborg, jobu-
skole@aalborg.dk 

Sorø Akademi - 
Sciencetalenter 

 

Talentudvikling gennem blandt andet camps og 
konkurrencer i grundskolen. 

Den 5. august 2009 åbnede Mærsk Mc-Kinney Møller 
Videncenter med faciliteter til brug for talentplejen og 
Sorø Akademis Skole. Centret skal danne ramme om et 
inspirations-, lærings- og videnscenter for det 
naturfaglige fagområde. 

Se mere om 
projektet: 
http://www.scienc
etalenter.dk/da/  

SUK festival  

(Slagelse Uddannelses- og 
Karrierefestival) 

5000 unge deltager årligt i SUK-festivalen, hvor de 
præsenteres for uddannelsesmuligheder, forskellige 
erhverv og kan afprøve forskellige færdigheder, høre 
musik og spise lækker mad. 

Se mere om 
projektet på: 
http://sukfestival.
slagelse.dk/  

Temalinjer i 10. klasse 

 

Temalinjer på Xclass skal give eleverne i 10. klasse 
mestringsoplevelser, så de får indsigt i egne styrker og 

http://xclass.dk/te
ma-linjer-1617  
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mailto:anders.ladegaard@fredericia.dk
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interesser. Denne indsigt kan eleverne derefter bruge 
motivationsmæssigt og fremadrettet til at foretage 
kvalificerede valg af ungdomsuddannelse. 

 

Kontaktperson. Jes 
Lenhard Hansen, 
X-class Slagelse, 
jeslh@slagelse.dk 

TEMA: UDSKOLINGENS RAMMER OG OPBYGNING 

Alle 8. klasses elever 
undervises en uge på 
erhvervsskole 

 

Alle københavnske 8. klasses elever tilbringer en 
uge på en erhvervsskole. Eleverne skal blive 
klogere på, hvad det vil sige at gå på en 
erhvervsskole, og de skal arbejde med 
folkeskolens faglige mål.  

Forløbet er en ny satsning fra Københavns 
Kommune, der har afsat fire millioner kroner til 
projektet.   
 

Se mere om 
projektet på: 
http://www.f
olkeskolen.dk
/573804/elev
er-tager-
faelles-maal-
med-ud-i-
brobygning  

Udskolingsskole 

Projektet på Højdevangens 
Skole 

  

Højdevangens skole mål er at være et motiverende, 
inspirerende og fagligt stærkt undervisningstilbud for 
unge mennesker fra 7. – 9. klassetrin. Skolens 
udgangspunkt er, at de, sammen med de unge, 
sammensætter et skoletilbud, der passer præcist til deres 
ønsker. 
 
Skolen tilbyder blandt andet faglige linjer, 
mentorordninger og integreret samarbejde med 
virksomheder og institutioner. 

Se mere om 
projektet på 
http://hvs.skolepo
rten.dk/sp  

og 

http://hvs.skolepo
rten.dk/sp/file/4b
d010e6-efba-
493e-b977-
21e95389e1b2 

Projekt Industriprojektet - 
Erhvervsorienterede 
overgange 

 

Projekt under 
Efterskoleforeningen 

 

Formålet med Industriprojektet er at få udbredt 
kendskabet til og arbejdet med efterskole-
virksomhedssamarbejdet og hermed kvalificere 
brobygningen til ungdomsuddannelse, specielt 
erhvervsuddannelser. 

Der er i forbindelse med projekt ”Industriprojektet” 
lavet en vejledning til, hvordan man kan arbejde med 
erhvervsorienterede overgange. Det vil grundlæggende 
sige fagligt perspektiverede, anvendelsesorienterede 
forløb i samarbejde mellem efterskole, virksomhed, og 
ungdomsuddannelse.  

Erfaringerne fra Industriprojektet og andre erfaringer 
med denne type samarbejder udbredes nu i 
efterskoleverdenen. Dette sker gennem ’match-
making’ møder, hvor efterskoler, virksomheder og 

Se mere om 
projektet på: 
http://efterskolefo
reningen.dk/da/Le
ksikon/DF/Erhverv
sorienteredeoverg
ange_Samarbejde 

Og 

http://efterskolefo
reningen.dk/da/Le
ksikon/DF/erhverv
sorienteredeoverg
ange_vejledning 
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erhvervsuddannelsesinstitutioner inviteres sammen og 
gennem mindre forsøg med brobygningen.   

Erhvervsuddannelser i 
vækst  

Regionsprojekt i Region 
Nordjylland med deltagelse 
af ni erhvervsskoler.  

Projektet løb frem til 
udgangen af 2015. 

 

Projektet skal styrke elevernes overgang fra grundskole 
til erhvervsuddannelse. 

Projektet består blandt andet af følgende initiativer:  

 Besøg af 8. klasser på erhvervsskolen, hvor de 
gennemfører aktiviteter af en til to dages varighed. 
Mange elever gennemfører ekstraordinære 
aktiviteter på erhvervsskolen, og deres klasselærere 
har fået indsigt i, hvad erhvervsuddannelserne kan 
tilbyde.  

 I samarbejde med UCN er der udviklet et helt 
modul/speciale på læreruddannelsen i 
erhvervspædagogik og indsigt i 
erhvervsuddannelsernes indhold og opbygning. 
Folkeskolelærerne skal her lære at anvende 
erhvervspædagogikken for eksempel i forbindelse 
med elever, der forstår teorien bedre gennem 
praksis. Derudover skal forløbet også give lærerne en 
større indsigt i erhvervsuddannelserne, så de kan 
vejlede deres elever bedre. 

 Survival Skills er et virtuelt spil som erhvervsskolernes 
lærere tager med ud i folkeskolerne. Man opbygger 
en virtuel by med alle de funktioner som 
erhvervsuddannelserne har. Aktiviteten er meget 
spændende og det fanger folkeskoleleverne. Link: 
http://survivalskills.dk/hvad-er-survival-skills.aspx 

Se mere om 
projektet på:  

https://edocfiler.r
n.dk/Regionsrådet
/2012-12-
11%2013.00/Dags
orden/Referat/Int
ernet/2012-12-
13%2013.30.36/At
tachments/168590
5-1809554-1.pdf  

Erhvervsuddannelser i 
vækst 

Regionsprojekt i Region 
Nordjylland med deltagelse 
af 9 erhvervsskoler 

  

Projektet skal understøtte, at flere fra 
erhvervsuddannelserne gennemfører en videregående 
uddannelse. 

I bestræbelserne på, at flere unge fra 
erhvervsuddannelserne efterfølgende skal gennemføre 
en videregående uddannelse, er der blevet udviklet en 
aktivitet, hvor alle erhvervsuddannelseselever i Region 
Nordjylland bliver tilbudt et besøg på en videregående 
uddannelsesinstitution som endags-brobygning.  

For at lave et hurtigt opslagsværk for vejledere, hvilke 
erhvervsuddannelser giver adgang til specifikke 
videregående uddannelser, er der udarbejdet et 
hurtigt opslagsværk.  

Den elektroniske 
version af 
opslagsværket kan 
findes på: 
http://www.mere
uddannelse.dk/ 

EUD 10 

Selandia og Xclass 

 

EUD 10 er et samarbejde mellem Selandia og Xclass, som 
skal give 10. klasseselelever en god start på deres 
ungdomsuddannelse, og deres videre forløb gennem 
uddannelse og beskæftigelse.  

Se mere om Xclass 
på: 
http://www.xclass.
dk/media/5741189
/Brochure-EUD-

http://survivalskills.dk/hvad-er-survival-skills.aspx
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EUD10 målrettes de elever, der har interesse for at starte 
på en ungdomsuddannelse, men som er usikre på, 
hvilken uddannelse, der passer til dem. Det er ligeledes 
tanken, at EUD 10 skal hjælpe de elever, der ikke har 
opnået karakteren 02 i fagene dansk og matematik ved 
afslutningen af 9. klasse og derfor ikke kan starte 
umiddelbart på en erhvervsuddannelse.  

EUD 10 er en kombination af obligatorisk 
folkeskolefagsundervisning, brobygning og valgfag. 

10.pdf 

Copenhagen Skills 

Erhvervsskolerne i 
hovedstadsregionen, 
Ungdommens 
Uddannelsesvejledning og 
Region Hovedstaden 

 

Copenhagen Skills skal øge elevernes kendskab til 
erhvervsuddannelserne. 
 
Initiativet består af  
 Introdage med skills-aktiviteter for 8. klasser. 

Introdagene foregår på erhvervsskolerne.  
 Copenhagen Skills uddannelsesevent i Bella Center, 

hvor alle udskolingselever er inviteret.  
Initiativet skal give eleverne mulighed for at prøve fag, de 
aldrig tidligere har mødt, dyste i stafetter mod andre 
unge og opleve lærlinge og elever fra erhvervsskolerne, 
der har skills i verdensklasse. 

Se mere om 
projektet på: 
http://copenhagen
skills.dk/skills-
aktiviteter/uddann
elsesevent / 
 
 
Kontakt: Gitte 
With, 
Erhvervsskolerne i 
hovedstadsregione
n, gwi@kts.dk  
 
Jannie Gade 
Nielsen, 
Region 
Hovedstaden, 
jannie.gade.nielsen
.01@regionh.dk  

Frivillig brobrygning – 
afklaring om 
uddannelsesvalg 

Projekt under UU Danmark, 
Aarhus Tech og Aarhus 
Købmandsskole 

 

Gennem frivillige brobygningsophold på en 
erhvervsskole får udsatte og uafklarede unge mulighed 
for at realitetsteste deres uddannelsesdrømmevia 
konkrete erfaringer.  

Via gruppevejledning kan de unge desuden dele 
drømme, meninger og holdninger med andre i samme 
situation.  

Erfaringerne viser øget afklaring og et mere 
overskueligt uddannelsesvalg for de unge. 

Se mere om 
projektet på: 
http://broen.uuda
nmark.dk/frivillig-
brobrygning-
afklaring-om-
uddannelsesvalg  

Kontaktperson:  
Marie Thodberg, 
UU Danmark, 
martho@aarhus.d
k  

EUD Summercamp 

UU Danmark 

Kerneaktiviteten er en ’Summercamp’ – en 
brobygningslejr over 6 dage, hvor deltagerne er 
udvalgte/frivillige unge fra kommende 9. klasser.  

’Summercamp’ skal give elever, der erfaringsmæssigt 

Se mere om 
projektet på 
http://broen.uuda
nmark.dk/eud-
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ikke profiterer af sædvanlige brobygnings- og 
vejledningsaktiviteter, en konkret oplevelse af 
mulighederne i erhvervsuddannelserne. Samtidig skal 
’Summercamp’ øge elevernes viden og motivation ift. 
at foretage et kvalificeret valg af uddannelsesretning. 
Endelig skal ’Summercamp’ sikre eleverne en bedre 
overgang til ungdomsuddannelsen og et bedre 
fastholdelsespotentiale. 

Hovedaktiviteten er fire produktorienterede forløb, 
hvor EUC’s undervisere, sammen med 
ungdomsskolernes personale, tager udgangspunkt i 
elementer fra konkrete erhvervsuddannelser og skaber 
et klart billede af, hvilke processer der knytter sig til 
uddannelserne. Hvert hold producerer et unikt 
produkt. Forløbet kittes sammen af sociale, 
relationsopbyggende aktiviteter, med 
ungdomsskolerne som hovedentreprenører. 

Samtidig vil relationsopbygningen både eleverne 
imellem og imellem elever og undervisere styrke 
elevernes overgang og mulighederne for at fastholde 
dem på ungdomsuddannelsen.  

summercamp-et-
intensivt-og-
anderledes-
brobygningsforlob
-til-uafklarede-
unge/   

Kontaktperson: 
Jørgen Dan 
Pedersen, UU 
Danmark, 
jdped@holb.dk 

 

Forskningsprojekt 
Pædagogisk udvikling i 
ungdomsskolen 

 

Forskningsprojekt i tilknytning til pædagogisk 
udviklingsarbejde i Aalborg Ungdomsskole. 
 
Ungdomsuddannelsesinstitutionerne kan ikke alene 
løfte, at flere unge gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Unges fritid, almene og 
personlige kompetencer har også afgørende 
indflydelse. Udviklingsprojektet har fire ben: 
 Didaktisk udvikling 
 Udvikling af selvregulerende processer 
 Relations kompetence 
 Klubprojekter 

Kontaktperson: 
Per Fibæk Laursen, 
DPU Aarhus, 
pefi@edu.au.dk  

Ugentlige møder mellem 
aktører på ungdoms-
uddannelsesområdet 

 

Ungdomsskolens leder, ungdomsuddannelses 
institutionernes ledere, UU-lederen og andre centrale 
aktører på ungdomsuddannelsesområdet holder 
ugentligt møde. Mødets dagsorden er de unge, der er 
på vej til frafald, omvalg mv. Mødets fokus er fornuftig 
fastholdelse i uddannelsesverdenen. 

Kontaktperson: 
Ungdomsskolelede
r Kent Sørensen, 
keso@skivekomm
une  

Brobygning 3.0 

 

Projekt under University 

Brobygningsprojektet har til hensigt, igennem 
undervisning og vejledning, at bygge bro mellem 
grunduddannelsen, forskellige ungdomsuddannelser 
og mellemlange videregående uddannelser samt 

Se mere om 
projektet på: 
http://ntsnet.dk/p
rojektboersen/pro
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College Sjælland 

 

erhverv og professioner.  

Brobygningsprojektet skal vise unge fra ikke 
uddannelsesvante familier en tydelig sammenhæng 
mellem uddannelse og muligheder på arbejdsmarkedet 

Projektet vil vise unge flere forskellige 
erhvervsmuligheder, skabe sammenhæng mellem fag 
(teori) og erhverv (praksis) samt afsøge alternativer til 
den traditionelle erhvervs- og uddannelsesvejledning 
ved hjælp af mentorvejledning.  

Aktiviteterne vil blandt andet omfatte e-baserede 
undervisningsforløb og etablering af mentorvejledning, 
hvor både virksomheder og de videregående 
uddannelsesinstitutioner vil være repræsenteret. 

I Brobygning 3.0 er omdrejningspunkt for 
undervisningen og brobygningsaktiviteterne; natur, 
teknik og sundhed. 

jekter/brobygning-
30  

Kontaktperson: 
Mona Høgh, 
University College 
Sjælland, 
mih@ucsj.dk  

Munkholmskoleprojektet 

Projekt under 
Munkholmskolen, Randers 
Social og Sundhedsskole, 
Tradium Randers og 
Ungdommens 
Uddannelsesvejledning i 
Randers 

 

Munkholmsskoleprojektet skal styrke elevernes valg af 
karriere. 

Alle elever i Munkholmskolen 7., 8 og 9 klasse vælger 
to gange om året et karriereområde, som de to 
erhvervsskoler udbyder. Eleverne får mulighed for at 
beskæftige sig med området i 40 timer (1 semester), 
heraf tre dage på den relevante erhvervsskole med den 
valgte retning – for eksempel sundhed og omsorg – 
produktion etc.  

Lærerne deltager ude på erhvervsskolerne, men ikke 
sammen med deres egne elever. Lærerne følger for 
eksempel naturfag på en sosu-assistentuddannelse 
eller pædagogik på en pædagogisk 
assistentuddannelse. Målet er at vise fagligheden, som 
den ser ud, lige inden eleverne er færdiguddannede.  

Der en forventning om, at forældrene deltager den 
sidste eftermiddag på erhvervsskolen og bliver 
informeret om forløbet og om erhvervsuddannelserne.  

Se mere om 
projektet på:  

https://www.mun
kholmskolen.skole
intra.dk/Infoweb/i
ndhold/NyNordisk
Skole/Projektbeskr
ivelse%20Ny%20N
ordisk%20Skole%2
0Randers.pdf 

Projekt Image - drøm 
større 

Projekt under Region 
Midtjylland, Herningsholm 
Erhvervsskole, Tradium 
Randers, AARHUS TECH og 

Projektet har til hensigt at få flere unge til at vælge en 
karriere i fremstillingsindustrien. 

Målrettet undervisningsmateriale til uddannelse og job 
i grundskolen, som omhandler emnerne ’”Industriens 
udvikling”, ”Vindmøllen” og ”Pumpefabrikken”.  

Sitet indeholder cases, uddannelsesoplysning, og 

Se mere om 
projektet på: 
www.drømstørre.
dk  
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Mercantec 

 

gennem projektet har der i samarbejde med ’HandsOn’ 
været afholdt events for 9. klasser om karriere i 
industrien.  

Projekt Talentvejen 

Projektet er finansieret af 
EU’s socialfond og 
Erhvervsministeriet, og det 
gennemføres af 12 
erhvervsskoler over hele 
Danmark i samarbejde med 
Håndværksrådet. 

Projektet gennemføres i 
perioden 1/1 2013 – 31/3 
2015. 

Projekt Talentvejen skal understøtte målrettet 
talentudvikling på erhvervsuddannelserne. 

Der er blandt andet  udviklet et vejledningsspil til brug 
i folkeskolen og i brobygning, hvor eleverne spiller med 
de forskellige erhverv, der indgår i at drive et samfund. 
Dertil kommer en app.  

 

Læs mere om 
projektet på: 
www.talentvejen.
nu 

 

Kontaktperson: 
Kirsten Bach 
Kjeldal, 
projektleder, 
kbkj@ibc.dk 

Projekt Byg et Hospital 

LO Århus, Region 
Midtjylland og Mercantec 

 

Projekt Byg et Hospital skal få flere unge til at 
interessere sig for en karriere i byggebranchen. 
Skoleklasser inviteres ind til vejledning mv. på de store 
hospitalsbyggepladser i Region Midtjylland.  

Se mere om 
projektet på: 
http://www.merca
ntec.dk/media/18
52973/17880_byg-
et-
hospital_fakta.pdf 
 
Kontaktperson: 
Søren Høj Eggeers,  
jobsnuser@lo-
aarhus.dk  

Projekt samspil  

Horsens kommune og 
Insero Science Academy 

Projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv er et 
samarbejde mellem Insero Science Academy og 
Horsens Kommune. Missionen er, at få dygtigere 
elever med viden om det samfund, de er en del af. 
Projektet skal give elever øget motivation for læring, 
fordi de kan se, hvordan viden anvendes i praksis, og 
det styrker deres lyst til læring. Eleverne skal også i 
højere grad kende arbejdsmarkedet og vide, hvordan 
uddannelse styrker jobmulighederne. Det skal føre til 
en højere overgangsfrekvens til 
ungdomsuddannelserne  

Virksomhederne kan samtidig se formålet med at åbne 
virksomheden op, idet de får mulighed for at komme i 
kontakt med potentielle kommende medarbejdere og 
får skabt synlighed omkring deres virksomhed. Skole-

Læs mere om 
projektet på: 
http://puc.horsens
.dk/~/media/Instit
utioner/PUC/PDF-
filer/Samspil_mell
em_uddannelse_o
g_erhverv_-
_Insero_Science_A
cademy_og_Horse
ns____pdf.ashx?la
=da 

Kontaktperson:  
Katrine Læssøe 
Mikkelsen, 
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virksomhedssamarbejde er en del af deres imagepleje, 
rekrutterings- og CSR-politik.  
 
Projektet indebærer, at alle elever på hver årgang 
igennem hele deres skoletid deltager i læringsforløb 
med virksomheder. 

projektleder, 
kami@insero.com  

HOP-IN 

 

Temauge for 7. klasseelever i Hedensted Kommune, 
hvor eleverne besøger virksomheder. Eleverne skal 
efterfølgende, som klasse, løse en innovationsopgave. 

Temaugen skal styrke samarbejdet mellem folkeskole, 
erhvervsskole og virksomheder. 

Læs mere om 
projektet på: 
http://www.hop-
in.dk/  

Mobication – fra 
grundskole til erhvervsliv. 

 

Mobication skal understøtte, at eleverne ser 
erhvervsuddannelser som en attraktiv karrierevej. 

Anvendelsesorienteret undervisning, hvor skole, 
erhvervsskole og virksomheder samarbejder om 
læringsforløb for elever i 8. klasser. 

Læs mere om 
projektet på: 
http://uu-
lillebaelt.dcmurl.d
k/projekter/mobic
ation-generelt/ 

Kontaktperson: 
Anders Ladegaard, 
UU-Lillebælt, 
anders.ladegaard
@fredericia.dk   

TEMA: ANDET EKSISTERENDE VIDEN OM VEJLEDNING, UU, ÅBEN SKOLE, UDDANNELSESPARATHEDS-
VURDERING, BROBYGNING MV. 

Netværket Jet-net 

 

Netværket faciliterer og styrker samarbejdet mellem 
skoler og virksomheder i hele Danmark. Udviklet efter 
hollandsk forbillede. 

Samarbejdet mellem skoler og virksomheder skal 
vække, stimulere og fastholde børn og unges forståelse 
for og interesse i naturvidenskab og teknologi. 

Læs mere om 
projektet på: 
http://jet-net.dk/  

Kontaktperson: 
Jeppe Hust, 
Naturvidenskaber
nes Hus 
jh@nvhus.dk 

 

Bølger i hverdagen 

Ikast-Brande kommune 

Projektet løb frem til 
efteråret 2013 

Projektet skal styrke samarbejdet mellem skoler og 
virksomheder i Ikast-Brande kommune.  

Alle skoler arbejdede med temaet "Bølger i 
hverdagen", enten ud fra “selvvalgte forløb” eller ud 
fra ”entreprenante forløb", hvor projektets 
samarbejdspartnere havde formuleret 
problemstillinger, eleverne skulle løse. 

Læs mere om 
projektet på: 
http://www.boelg
erihverdagen.dk/ 

Kontaktperson: 
Pia Stræde 
Palmelund, Ikast-

mailto:kami@insero.com
http://www.hop-in.dk/
http://www.hop-in.dk/
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Brande Kommune  

Forældreguiden 

UU Danmark 

 

Forældreguiden er et nemt tilgængeligt redskab, der 
guider forældre til at samtale med deres børn om 
interesser, uddannelse og job. 

Samtaleredskabet skal gøre forældre bekendt med, 
hvordan de kan hjælpe deres barn med 
uddannelsesvalget. 

Samtalen skal give barnet forståelse for arbejde, 
forskellige uddannelser og jobs. 

Se mere om 
projektet på: 
http://broen.uuda
nmark.dk/foraeldr
eguide-
inddragelse-af-
foraeldre/ 

Kontaktperson: 
Danmark, Peter 
Winkler, pwi@uu-
centersyd.dk  

Tidlig uddannelses-
parathedsvurdering  

Horsens Kommune 

 

Horsens Kommune har oprettet en Ungeenhed, der 
består af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og 
medarbejdere fra Jobcenter HorsensUngeenheden har til 
formål at sikre, at flest unge i Horsens Kommune 
påbegynder og gennemfører en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. 
 
Uddannelsesparathedsvurdering startes allerede i 7. 
klasse med en indledende screening af personlige, sociale 
og faglige forudsætninger for at kunne gennemføre en 
uddannelse. Det skal sikre, at der i udskolingen 
prioriteres tilstrækkelig tid til at lave pædagogiske 
indsatser over for de elever, der 
udviser tegn på, ikke at være uddannelsesparate, når de 
forlader grundskolen. 

Skolerne skal, gennem en vifte af lærings- og 
vejledningsindsatser, herunder Uddannelse & Job-
undervisning, sikre, at eleverne er uddannelsesparate, 
når de forlader grundskolen. 

Se mere om 
projektet på: 
http://www.horse
nskommune.dk/~/
media/ESDH/com
mittees/53/188/P
unkt_7_Bilag_1_U
ddannelsesparath
edsvurdering_UPV
_i_Horsens_Komm
une_.ashx 
 
Kontaktperson: 
Birgitte Salling, 
Horsens Kommune 
jobbisa@horsens.d
k    

UCS10 – Fælles campus for 
kommunens 10. klasser 

Skanderborg kommune 

Campus med alle Skanderborg Kommunes 10. klasser 
og ungdomsuddannelser ganske tæt ved hinanden. 

Miljøet signalerer snarere studium end skolegang. Der er 
mange positive og lidt ældre rollemodeller.   
 
Campus skal medvirke til at give unge de bedste 
forudsætninger for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Erfaringerne fra Fælles Campus 
viser en meget stor sandsynlighed for, at eleverne 
fortsætter på en ungdomsuddannelse. 

Se mere om 
projektet på: 
http://ucs10.skole
porten.dk/sp   

Og 

http://skanderbor
g-
ungdomsskole.dk/ 

Kontaktperson: 
Knud Stange, 
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Skanderborg 
Kommune 
knud.stange@skan
derborg.dk 

 

Valgfagssamarbejde 

 

Valgfagssamarbejde med lang tradition – og på alle 
skoler og på tværs af skoledistriktsgrænser.  

Sekretariatet har behov for yderligere information om, 
hvorledes valgfagssamarbejdet er organiseret og 
samarbejdets eventuelle fokus 

Se mere om 
projektet på: 
http://ungdomssk
olen.randers.dk/Fr
ontEnd.aspx?id=1
9405 

Kontaktperson: 
Vagn Liltorp, 
Randers Kommune 
vagn.liltorp@rand
ers.dk 

Ungdomsskolen Ung 
Egedal  

Egedal kommune 

 

Ungdomsskolen Ung Egedal er en fællesbetegnelse for 
Egedal Kommunes ungdomstilbud til unge i Egedal 
mellem 13 - 18 år.  

Ungdomsskolen tilbyder aktiviteter inden for 
fritidsundervisning, masterclasses, filmprojekter, 
teaterkoncerter, talentshow, weekendarrangementer, 
internationale projekter, sommerferieaktiviteter og 
øvrige rejseoplevelser. De unge kan også udvikle deres 
egne projekter i samarbejde med Ungdomsskolens 
projektværksted. 

Ung Egedal gennemfører blandt andet et filmprojekt 
hvor kommunens 8. klasser arbejder med at lave deres 
egne film, med vejledning fra blandt andet en 
professionel instruktør. Ungdomsskolen gennemfører 
en række undervisningsgange; et lærerkursus, for én 
lærer pr. deltagende klasse – et videokursus, enkeltvis 
for hver klasse – et elevkursus i lyd, fotografering, 
manuskriptskrivning mv., for 3-5 elever pr klasse – og 
en projektuge for hver klasse. Projektet afsluttes med 
en filmfestival. 
Ungdomsskolen prioriterer skriftlige aftaler højt, der 
blandt andet sikrer dem adgang til skoleintra, så 
forældre og lærere i folkeskolen er orienteret om 
tilbud. 

Se mere om 
projektet på: 
http://ungegedal.
dk/ og 

http://ungdomssk
oleforeningen.dk/
projekter/samarbe
jde-om-laering-
sol/publikationer-
aktiviteter.aspx 

Kontaktperson: 
Thomas N. 
Feldborg Bruun, 
Egedal Kommune 
thomas.Bruun@eg
ekom.dk 

 

 

Brobygning - 10. klasse Brobygningsforløbet skal øge elevernes kendskab til 
ungdomsuddannelserne, hjælpe til afklaring af 

Se mere om 
projektet 
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Tårnby kommune 

 

elevernes uddannelsesvalg og lette overgangen til 
ungdomsuddannelserne. 

Brobygningsforløbet består af en obligatorisk uge og 
en frivillig uge i enten gymnasium eller på en 
erhvervsuddannelse.  

Derudover har eleverne mulighed for at vælge tre 
ugers frivillig brobygning eller praktik. 

på:http://www.us.
taarnby.dk/forside
_us10_v20/elev_p
aa_us10/generelt/
brobygning/ 

 

Kontaktperson: 
Peter Bjørn, 
Tårnby Kommune 

  

 

Ung til ung vejledning  

Fredericia og Middelfart 
kommune  

Forlagt undervisning (en aften), hvor elever i 8. klasse 
sammen med deres forældre deltager i seks 
uddannelsescafeer (alle 
ungdomsuddannelsesindgange).  

Formålet med initiativet er at udfordre elever og 
forældre i uddannelsesvalget. 

Det er unge, som går på ungdomsuddannelsen, som 
fortæller om deres valg og livet på uddannelsen. Det er 
obligatorisk for eleverne at deltage. I gennemsnit 
deltager 1,4 forældre pr. elev.  

Se mere om 
projektet på: 
http://issuu.com/
hammerhigh/docs
/uu_lillebaelt_ung 

Kontaktperson: 
Anders Ladegaard, 
UU-Lillebælt, 
anders.ladegaard
@fredericia.dk   

 
  

http://www.us.taarnby.dk/forside_us10_v20/elev_paa_us10/generelt/brobygning/
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http://www.us.taarnby.dk/forside_us10_v20/elev_paa_us10/generelt/brobygning/
http://issuu.com/hammerhigh/docs/uu_lillebaelt_ung
http://issuu.com/hammerhigh/docs/uu_lillebaelt_ung
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