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• Hvad oplevede I, som var særligt 
godt?

• Hvad oplevede I, som var svært og 
problematisk?

• Hvad tænker I, vil være godt at tage 
med ind i din kommende 
undervisning og arbejdsliv? 

DIDAKTIK
OG LÆRING

ARBEJDSMILJØ
OG EGEN 
TRIVSEL

RELATIONER 
OG ELEVERNES 

TRIVSEL

Fokusgruppeinterview



Undersøgelsens fund



Tematikker

STRUKTUR 
OG 

RAMMER

SJOVERE 
UNDERVIS

NING

LÆRER-
ROLLEELEVROLLE

EGEN TRIVSEL 
OG 

SAMARBEJDE





Refleksionsspørgsmål
Autonomi og selvbestemmelse, oplevelse af at kunne mestre skolearbejdet samt at 
blive set som positivt deltagende træder væsentligt frem i datamaterialet. 

• Hvilke lignende oplevelser af ændret elevrolle har vi haft? 

• Hvordan har en ændret undervisning muliggjort, at elever i højere grad oplever 
sig som aktører?  

• Hvilke små ændringer i undervisningen vil vi nemt kunne fastholde? 

• Hvilke større, mere indgribende visioner har vi for vores udvikling af elevroller, 
hvor autonomi, oplevelse af mestring og positive deltagelsesmuligheder for alle 
er kendetegn? 





Refleksionsspørgsmål

Andre opgavetyper og en anden struktur, samt oplevelsen af nærvær og af at være tæt på, har på 
mange måder ændret det didaktiske arbejde og styrket relationen mellem lærer og elev.

• Hvordan kan oplevelsen af at være tæt på og få mere indsigt i elevernes arbejde gennem 
teknologi fastholdes? 

• Kan følelsen af pensum- og tidspres få en mindre styrende rolle eller indvirkning på 
undervisningen? 

• Hvilke ændringer i undervisningen eller skemalægningen kan vi lave, så vi kan fastholde mere tid 
til den enkelte i fællesskabet?

• Hvilke større, mere indgribende visioner har vi for udvikling af en mere elevcentreret 
undervisning, hvor den enkelte elev ses og anerkendes for hans/hendes evner og deltagelse?





Refleksionsspørgsmål

Skoledagens organisering og struktur med færre lærerskift, fagdage, mindre og 
faste hold, samt mere fokus på at tydeliggøre dagens struktur og indhold for 
eleverne opleves af både elever og lærere positivt. 

• Hvad gjorde ændrede strukturer og rammer for læringsmiljøet på vores skole? 

• Hvilke ændringer i strukturer og rammer vil optimalt set skulle til for at styrke de 
gode læringsmiljøer? 

• Hvilke mulige ændringer vil vi kunne fastholde eller igangsætte med det samme? 

• Hvilke ændringer, der kræver et større udviklings- og planlægningsarbejde, vil vi 
sigte imod for at skabe bedre struktur og rammer for gode læringsmiljøer?





Refleksionsspørgsmål

På baggrund af de ændrede strukturerer har eleverne oplevet en skoledag med nye 
undervisningsformer, mere undervisning ude, mere bevægelse og mere åbne, 
kreative opgavetyper. Eleverne kalder det en sjovere undervisning og lærerne 
italesætter det som mere frihed og større mulighed for at lave mere spændende 
undervisning, der ikke kun er ”røv-til-sæde”, men hvor der satses mere. Ændrede 
strukturer, rammer og eksamenskrav har muliggjort ændrede prioriteringer, så 
hvordan skaber vi fremover sammenhæng mellem strukturer og vores ønskede 
læringsformer?  

• Hvilke undervisningsformer skal vi fremover skrue op for? 

• Hvad skal vi omvendt skrue ned for? 





Refleksionsspørgsmål

• Didaktisk frihed, eksperimenteren,  fælles ansvarsfølelse og et stærkere 
samarbejde er nogle af de ting, som går igen på tværs af datamaterialet.

• Hvilke lignende oplevelser af trivsel og samarbejde har vi haft? 

• Hvordan kan vi fastholde oplevelsen af tættere samarbejde og af frihed og 
didaktisk frisættelse både i vores teams og i samarbejdet generelt? 

• Hvilke små ændringer i undervisningen vil vi nemt kunne fastholde? 

• Hvilke større, mere indgribende visioner har vi for at skabe mere rum til sammen 
at eksperimentere i og med undervisningen?



Læsning af rapport
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