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Introduktion 

Denne rapport beskriver pilotundersøgelse og observationsstudie om det nye tiltag 

”Lektiehjælp og faglig fordybelse”, som blev en del af folkeskolen efter 

folkeskolereformen i 2014. 

 

Forskergruppen består af Birgitte Hedeskov, Katrine Jagd, Rikke Anthon, Gunnar 

Green og Annette Søndergaard Gregersen. 

 

I foråret 2016 besøgte vi to skoler i Københavnsområdet, hvor vi observerede med 

det formål at få et indblik i, hvordan disse skoler organiserer lektiehjælp og faglig 

fordybelse og for at få et indblik i, hvad der foregår i klasserne.  

 

Forskergruppen takker ledelser og lærere på de to skoler for at have stillet sig til 

rådighed for vores besøg og observationer. Vi takker for, at I sagde ja, og åbnede 

jeres døre for os – uden forbehold og med meget kort varsel. 

 

Fra 2016 til 2018 arbejder vi videre med reformtiltaget lektiehjælp og faglig 

fordybelse i et forskningsprojekt med fokus på lærere som lærende praktikere i nye 

læringsrum.  
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1 Indledning 

1.1 Den politiske rammesætning  

I juni 2013 indgik regeringen en aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt 

løft af folkeskolen. Reformen har til formål at løfte det faglige niveau, at mindske 

betydningen af social baggrund samt at styrke tillid og trivsel i folkeskolen.  

Omdrejningspunktet for reformen er introduktionen af en længere og mere varieret 

skoledag, der skal give mere tid til flere fagopdelte timer og såkaldt understøttende 

undervisning. Som en del af reformen – og den længere skoledag – indgår, at alle 

børn får tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse. 

 

Reformen trådte i kraft ved skoleårets start i august 2014 for nogle fags 

vedkommende.  

 

Det fremgår af Forslag til Lov om ændring af folkeskolen og bemærkningerne hertil, 

at alle skoler skal etablere tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse og siden august 

2015 inden for undervisningstiden.  

 

§ 1 

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, som ændret ved § 4 i 

lov nr. 622 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring: 

1. § 15 affattes således: 

»§ 15. Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i 

gennemsnitligt 45 minutter om dagen. 

Stk. 2. Der skal etableres lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden.« 

§ 2 

Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 

 

 

 

I medfør af § 2 i lov nr. 1641 af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen 

(Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse) fastsættes: 

§ 1. Lov nr. 1641 af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af 

obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse) sættes i kraft. 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015. 

 

 

 

Med folkeskolereformen er der fokus på, at alle elever skal blive så dygtige som de 

kan. Der er således et stærkere fokus på elevernes faglige læring gennem nye 

organisatoriske og pædagogiske tiltag som lektiehjælp og faglig fordybelse inden for 

undervisningstiden. Lærerne skal tilrettelægge forløb i løbet af en skoledag med 

fokus på, at eleverne forbedrer sig fagligt.  
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Tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse skal have fokus på at tilbyde eleverne 

faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset den enkelte 

elevs niveau og behov. Skolerne skal derfor også tilbyde varierede og differentierede 

læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever. Sidstnævnte 

spiller direkte sammen med reformens overordnede mål om, at folkeskolen skal 

udfordre alle elever, som det også fremgår af Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestillings beskrivelse af Lektiehjælp og faglig fordybelse1:  

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse  

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en fast del af skoledagen. Her kan eleverne 

arbejde med deres lektier, og de kan fordybe sig i faglige udfordringer. 

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse er et fast element i skoledagen. Her får 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.  

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en del af undervisningen i skolens fag og 

obligatoriske emner eller en del af den understøttende undervisning. 

Lektiehjælp og faglig fordybelse skal løfte alle elevernes faglige niveau ved at tilbyde 

faglig træning, faglige udfordringer eller særlige, tilpassede turboforløb. 

Lektiehjælp og faglig fordybelse skal byde på forskellige og differentierede 

læringsformer, det kan for eksempel være læring gennem fysiske aktiviteter. 

Eleverne skal deltage i lektiehjælp og faglig fordybelse, og skolen skal udbyde det. 

Lektiehjælp 

Eleverne skal have mulighed for at få hjælp til deres hjemmearbejde. Der skal være 

en kvalificeret voksen, som kan give faglig støtte, så eleverne får hjælp til at blive 

dygtigere. Men eleverne kan stadig også have lektier for, der skal laves hjemme.  

Faglig fordybelse 

Ved faglig fordybelse skal eleverne have mulighed for at øve sig i det, de har lært, 

eller de kan fordybe sig i faglige emner. En kvalificeret voksen skal give støtte og 

vejledning. 

Organisering 

Lektiehjælp og faglig fordybelse kan tidsmæssigt placeres fleksibelt i løbet af 

skoledagen. De tidligere krav til organisering og timetal i forbindelse med lektiehjælp 

og faglig fordybelse i eftermiddagstimerne er ophævet. 

 

 

 
1 https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Lektiehjaelp-og-
faglig-fordybelse  
  

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Lektiehjaelp-og-faglig-fordybelse
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Lektiehjaelp-og-faglig-fordybelse
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1.2 Pilotundersøgelsens afsæt 

Projektgruppen ønskede i en pilotundersøgelse i foråret 2016 at undersøge gennem 

nogle få skoleobservationer, hvordan disse skoler implementerer og organiserer 

lektiehjælp og faglig fordybelse, sådan som området beskrives i loven og i Ministeriet 

for Børn, Undervisning og Ligestillings definerende og beskrivende tekster. 

Projektgruppen har ligeledes orienteret sig på Emu.dk2 og lavet en bibliografi og 

litteratursamling, hvori indgår Rambølls arbejde for ministeriet og de anbefalinger, 

der indgår centralt i inspirationshæfter og vejledning for området. 

 

I bibliografien indgår også indsamling af forskningsbaseret viden om begreberne 

lektier/hjemmearbejde, men det gik hurtigt op for forskergruppen, at der i dansk regi 

ikke findes megen litteratur, hverken forsknings-eller vidensbaseret om området. Det 

undrer gruppen ganske meget, da der i dansk skoleregi er tradition for at se lektier 

som en væsentlig faktor for alle elevers læring. Men baggrunden for denne fælles 

forståelse mellem lærere, forældre og elever er der som sagt ikke forsket meget i. 

Dette kunne antyde en konsensusforståelse af lektiers betydning og vigtighed for 

elevers læring som ’et naturgivet fænomen’, som står solidt i organisering af 

relationer mellem skole og hjem, uimodsagt og indoptaget af alle? 

 

Læsning af lovgivning og ministeriets vejledning og et fælles metodeseminar 

udgjorde grundlaget pilotundersøgelsen. 

 

To skoler blev spurgt om deltagelse ud fra gruppens kendskab til skoler, der evt. ville 

kunne sige ja til deltagelse med en ret kort varsel. De to skoler benævnes i rapporten 

hhv. Skole A og skole B. Gruppen formulerede formål og et metodedesign som fælles 

afsæt for observationer på de to skoler. 

1.3 Formål med pilotundersøgelsen  

I foråret 2016 gennemførte forskergruppen som forberedelse til forsknings- og 

udviklingsprojektet med start efteråret 2017 en pilotundersøgelse for at indkredse og 

skabe viden om, hvordan skolehverdagen med lektiehjælp og faglig fordybelse 

konkret tager sig ud på forskellige skoler for at kvalificere, og præcisere det 

kommende forskningsprojekt. Forskergruppen stillede følgende praksisnære 

spørgsmål: 

 

 Hvordan tilrettelægger og praktiserer lærere lektiehjælp og faglig 

fordybelse? 

 Hvilke elevpraksisser er mulige i lektiehjælp og faglig fordybelse?  

 

Disse undersøgelsesspørgsmål bygger på en almen fagdidaktisk interesse for, 

hvordan det opleves af lærere og elever, at man nu skal tilbyde lektiehjælp og faglig 

 
2 EMU.dk er ”Danmarks læringsportal” som Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling 
står bag. Materialet om lektiehjælp og faglig fordybelse kan tilgås på: 
http://www.emu.dk/modul/udvikling-af-lektiehj%C3%A6lp-og-faglig-fordybelse 
 

http://www.emu.dk/modul/udvikling-af-lektiehj%C3%A6lp-og-faglig-fordybelse
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fordybelse, organiseret enten som en del af undervisningen i fagene eller i den 

understøttende undervisning, hvor lektier tidligere var noget, man lod eleverne lave 

hjemme? Hvordan tilrettelægger skolerne faglig fordybelse som en del af en lang 

skoledag? Hvordan adskiller faglig fordybelse sig fra den øvrige undervisning, og 

hvordan hænger den sammen med den? Hvilke nye krav stiller det til lærerne om fx 

ledelse i klasserummet (Brodersen 2015)? Og giver det lærerne nogle andre roller og 

positioneringer (Haxø og Secher Schmidt 2011)? Nogle af disse spørgsmål vil vi 

fokusere på i det kommende forskningsprojekt.  

 

1.4 Metode 

Det empiriske materiale består af observationsnoter fra i alt 12 klassebesøg og fem 

korte interviews med ledere og lærere fra de to skoler.  

 

Som forskere og ansatte på en professionshøjskole, der uddanner lærere til at 

undervise i grundskolen, kender vi til feltet - nogen kender skolehverdagen indefra - 

fra deres egen tid som lærer, andre ikke. Derfor var vi udfordrede af, at det blev en 

udfordring for os at se det velkendte med outsiderens blik for at skabe den 

nødvendige distance til at kunne ”problematisere det tilsyneladende uproblematiske, 

at betragte det naturlige som noget kulturspecifikt” (Ehn, 2004: 25-25). Vi søgte at 

overkomme denne udfordring ved at fastholde en åben og eksplorativ tilgang og en 

nysgerrighed på ’hvad foregår der her?’.   

 

I observationsstudiet foretog vi åbne og afsøgende observationer af skolehverdage 

med fokus på lektiehjælp og faglig fordybelse på to forskellige skoler: skole A og skole 

B. Vi anvendte den etnografiske metode og lavede deltagende observationer (Gulløv 

& Højlund 2003) af, hvordan lektiehjælp og faglig fordybelse tager sig ud og 

praktiseres på skolerne. Opgaven var her af deskriptiv karakter med indsamling af så 

mange observationer og indtryk som muligt. Vi observerede således skolehverdagen 

under rammen lektiehjælp og faglig fordybelse, og i det omfang det var muligt talte vi 

med elever, lærere og skoleledelse om tiltaget. I observationerne havde vi fokus på 

lærere og elevers handlinger, både verbale og kropslige: Hvor de er placeret, hvad de 

laver, hvor de har deres opmærksomhed og på samtaler mellem lærer og elever og 

eleverne imellem. 

 

Observationerne blev foretaget af de fem personer fra forskergruppen. Vi 

observerede sammen to og to, fordi to personers observationer kan supplere 

hinanden, og observatørerne har dermed mulighed for efterfølgende at sparre med 

hinanden. At være to observatører giver desuden den fordel, at man kan dække et 

større fysisk rum, fx hvis en gruppe elever sidder et andet sted end resten.  

 

Vi fastholdt observationerne ved at skrive noter i hånden undervejs og renskrev dem 

på computer hurtigst muligt efterfølgende. Vi registrerede så meget som muligt og så 

detaljeret som muligt. Selvom notater altid er udtryk for en vis fortolkning, lavede vi 

ét felt til observationer og ét til refleksioner/fortolkninger i noterne for at fastholde 

så rene observationsnoter som muligt (Kristiansen & Krogstrup, 1999). 
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Observationsnoterne blev efterfølgende lagt ind i Nvivo til fælles læsning, 

efterfølgende kodning og analyse.  

 

Det samlede materiale fra observationerne blev fremlagt og diskuteret d. 27. juni af 

projektgruppen. Ledelse og lærergruppe, lærerroller, elevroller/elevrelationer samt 

faglige og sociale læringsrum trådte frem som interessante fokusområder efter vores 

første læsning af gruppens samlede observationsnoter. I det efterfølgende arbejde 

komprimerede vi fokusområdet til a) ledelsens og læreres overvejelser og intentioner 

samt b) læreres og elevers praksisser.  

 

Vi har fulgt de to skolers retningslinjer for information om besøg udefra og 

anonymiserer derfor både skoler, lærere og elever i rapporten.  

 

Rapporten er struktureret i to dele: Del 2 ’Fra ministeriets vejledning til skolernes 

organisering og forståelse’ som handler om ledere og læreres overvejelser om 

lektiehjælp og faglig fordybelse, og Del 3 ’Lektiehjælp og faglig fordybelse i 

skolehverdagen’ der handler om læreres og elevers praksisser i skolernes forskellige 

organiseringer af lektiehjælp og faglig fordybelse.  
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2 Fra ministeriets vejledning til skolernes 

organisering og forståelse  

Del 2 handler om Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings vejledning om 

lektiehjælp og faglig fordybelse til skoler, og om de besøgte skolers organisering og 

ledelsesmæssige begrundelser og overvejelser om disse organiseringer.  

 

2.1 Ministeriets vejledning til lektiehjælp og faglig fordybelse 

Med folkeskolereformen er der som vist i indledningen introduceret en ny tilgang til 

lektier og lektiehjælp, og samtidig er begrebet faglig fordybelse indført.  

 

I den vejledende pjece med titlen ”Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye 

muligheder”, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udgav i 2015 

fremgår det bl.a. at: 

 

 Der skal etableres lektiehjælp og faglig fordybelse inden for 

undervisningstiden 

 Der er ikke længere organisatoriske krav til omfang (antal timer) og placering 

af tilbud. Hvordan og i hvilket omfang lektiehjælp og faglig fordybelse indgår i 

den længere og mere varierede skoledag er fremover op til den enkelte skole 

at beslutte   

 Lektiehjælp og faglig fordybelse indgår fremover ikke som et selvstændigt 

element i skoledagen, men derimod som et element, der er fuldt integreret  

 Hvis eleverne som led i undervisningen får lektier eller hjemmeopgaver, har 

skolen pligt til at give eleverne mulighed for at få hjælp til at lave dem, men 

det er ikke et lovmæssigt krav, at eleverne når at færdiggøre lektierne på 

skolen 

Hensigterne med disse ændringer er at ”styrke elevernes læring gennem varierede 

og differentierede læringsformer” og at ”understøtte elevernes læringsmål i 

undervisning i fagene”. Det understreges, at et tilfredsstillende fagligt udbytte 

afhænger af ”at det valgte indhold i lektiehjælp og faglig fordybelse afspejler den 

enkelte elevs behov og forudsætninger og derved understøtter både de fagligt 

stærke og de fagligt svage elever”.  

 

Ministeriet lægger op til, at arbejdet med lektier og faglig fordybelse kan udmøntes 

på forskellig vis. Her nævnes blandt andet faglige fordybelsesforløb, intensive forløb, 

eller hele temadage. Lektiehjælp og faglig fordybelse kan derudover tilrettelægges 

som moduler, hvor eleverne kan afprøve, uddybe, træne og repetere de færdigheder 

og kompetencer, som de har tilegnet sig i undervisningen i fagene. 

 

Ministeriet præsenterer i pjecen nedenstående model, der viser hvordan lektier og 

faglig fordybelse kan udmøntes i meget forskelligartede forløb: 
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Fra ministeriets side er den nye tilgang til lektier et forsøg på at gøre op med en 

traditionel forståelse af lektier som en opgave, eleven selvstændigt løser efter endt 

skoletid hjemme eller i en lektiecafe. Som ministeriet selv beskriver det:  "I 

folkeskolereformen er lektier tænkt som en langt mere integreret del af skolens 

virksomhed og arbejde med elevernes læring". Dermed kommer lektiebegrebet også 

til at flyde sammen med det nye tiltag "faglig fordybelse". 

 

På de to skoler, som vi har besøgt, ser vi netop også forskellige udmøntninger af 

kravet om lektiehjælp og faglig fordybelse. Dette ses både i organiseringen og i 

ledelsens og lærernes intentioner og praksisser.  

 

2.2 Organisering og intentioner på Skole A 

Organisering og ledelsens forståelser 

På Skole A er lektiehjælp og faglig fordybelse organiseret på hver sin måde i 

udskolingen og på mellemtrinnet, og på mellemtrinnet er der også forskelle fra 

klassetrin til klassetrin.  

 

På skolen er der ikke tradition for at give lektier for på mellemtrinnet, men i 

udskolingen må eleverne lave lidt skolearbejde uden for skoletid.  

 

På mellemtrinnet er lektiehjælp og faglig fordybelse integreret i undervisningstiden, 

så udvalgte fag (dansk, engelsk, matematik og NT) har fået mere tid, som lærerne 

selv disponerer over. I matematik i 6. klasse, som vi besøgte, bruges den ekstra tid på 

en aktivitet, som læreren kalder Træning.  



 

  10 

Lederen af mellemtrinnet peger på, at: ”De meget strukturerede lærere kan sagtens 

få lagt det ind i deres undervisning, men for andre kan det være en udfordring, at 

tiden ikke bare bliver slugt af almindelig undervisning”. Lederen er optaget af, at 

tiden skal bruges på ”mere end lektier”, det vil sige arbejde med elevernes 

individuelle faglige mål.  

 

Ud over dette er der afsat to projekttimer ugentligt til en blanding af faglig 

fordybelse, trivsel og motivation med forskellige aktiviteter, hvor det er intentionen 

at eleverne skal kunne arbejde med noget, de virkelig brænder for.  

 

I udskolingen er lektiehjælp og faglig fordybelse organiseret som to fastlagte timer 

om ugen for alle fire 8. klasser. Hver klasse har en lærer og tilsammen dækker de fire 

lærere fagrækken, så eleverne altid har mulighed for at gå ind i en af de andre klasser 

og få hjælp fra en lærer, der underviser i det fag, eleverne arbejder med.  

 

Lederen af udskolingen fortæller: "Det hedder Studietid for at understrege, at det er 

elevernes egen tid, for at indikere et større ansvar og at de har fokus på deres egen 

læring" og videre: "Balancen ligger i at ansvarliggøre eleverne for deres egne mål, 

men jo også at hjælpe dem med at strukturere et arbejde omkring det". 

 

Lederen peger på en udfordring, der opstår mellem ledelsens ønske om at eleverne 

arbejder med individuelle, faglige mål og elevernes behov for at bruge tiden til 

lektiearbejde: "Mange lærere udtrykker, at det fungerer godt til færdiggørelse af 

arbejde, men at de ikke når arbejdet med elevens egne mål". I forlængelse af dette, 

har skolen besluttet, at Studietid skal organiseres anderledes næste år, så der bliver 

sat specifik tid af til at arbejde med egne mål 45 minutter om ugen og færdiggørelse 

af lektier 3 x 45 minutter om ugen. 

 

I forhold til ministeriets model kan Træning og Studietid placeres i nederste højre 

hjørne som længere forløb, der har fokus på træning og repetition.  

 

Lærernes forståelser 

I matematik i 6. klasse har eleverne ikke lektier for men bruger tiden på at træne de 

emner, der fremgår af deres elevplaner, og de arbejder med individuelle mål.  

 

I 8. klassernes Studietid bruger eleverne tiden på at lave lektier. Som en lærer 

fortæller: ”Hvert fag skal have en bid af studietiden, så hvert fag kan give ca. 15 

minutters arbejde pr. uge. Arbejdet består i enten at færdiggøre eller forberede 

noget”. Lærerne forventer, at eleverne selv tager ansvar for deres læring i 

Studietiden, og en lærer siger: ”Eleverne er efterhånden opdraget til at bruge tiden 

godt”. En anden lærer fortæller, at hun ser det som elevernes største udfordring af 

strukturere deres tid og beslutte, hvornår de skal lave hvad. Hun peger på at lærerne 

har svært ved at hjælpe eleverne med det, fordi ingen af lærerne har det fulde 

overblik over elevernes lektier og opgaver. En lærer giver også udtryk for, at det er en 

udfordring, at eleverne har meget arbejde, der skal laves i grupper, og at der er 

forskellige grupper i forskellige fag, så forskellige gruppearbejder karambolerer.  
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Ligesom ledelsen vil lærerne gerne have, at eleverne når også at arbejde med deres 

individuelle mål og træne de ting, de har svært ved, men ”Studietid er lig lektietid og 

der bliver ikke tid til træning også”.  

 

Læreren fra udskolingen fortæller, at deres opgaver i Studietid ikke er formuleret. 

Men det er et tilbagevendende tema på møder for lærerne, hvor man taler om, 

hvordan Studietid fungerer.   

2.3 Organisering og intentioner på Skole B 

Organisering 

På Skole B er lektier en integreret del af skolens praksis og selvforståelse, og en 

afdelingsleder fortæller, at forældrene forventer, at eleverne har lektier for hjemme. 

”Det er absolut ikke slut med lektier. Den daglige læsning har vi fx ikke tid til på 

skolen, så det skal klares hjemme" som afdelingslederen fortæller. 

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse udmøntes på skolen som Faglig Tid, som er tid til at 

fordybe sig og lave lektier med lærerstøtte. Alle klassetrin har Faglig Tid to eller tre 

lektioner om ugen. De lægges, hvor det passer i skemaet og varetages af klassens 

egne lærere. 

 

I forhold til ministeriets model kan Faglig Tid placeres i nederste højre hjørne som et 

længere forløb, der har fokus på træning og repetition.  

 

Lærernes forståelser 

Ifølge lærerne er ydertimerne hårde for eleverne, og en del Faglig Tid ligger i disse 

timer. En lærer i 5. klasse gav dog udtryk for, at Faglig Tid fungerer lidt bedre end 

almindelig undervisning, fordi det er "lidt løsere", men det kræver alligevel, at hun 

holder eleverne i ørerne.  

 

En lærer i 8. klasse fortæller, at lærerne fast har rykket den planlagte Faglig Tid i 

sidste lektion fredag eftermiddag til et andet tidspunkt på ugen, fordi det slet ikke 

ville kunne fungere for eleverne fredag eftermiddag.  

2.4 Opsamling 

På mellemtrinnet på Skole A, hvor der ikke har været tradition for lektier, er tiden til 

lektiehjælp og faglig fordybelse lagt ud til fagene. I udskolingen på Skole A og på 

Skole B, hvor eleverne får lektier for, er lektiehjælp og faglig fordybelse organiseret 

som særlige tidspunkter til at lave lektier i skolen. På trods af de to skolers forskellige 

holdning til omfanget af lektier, som deres elever skal lave, har de organiseret 

Studietid og Faglig Tid temmelig ens som en slags lektiecafé med en af klassens 

lærere flere gange om ugen.  

Som interviewene med ledere på de to skoler viser, har man gjort sig forskellige 

overvejelser om organiseringen af lektiehjælp og faglig fordybelse. Ledernes 

overvejelser kan opsummeres i tre temaer:  
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Lektier eller individuelle mål 

Der er hos ledelsen på Skole A fokus på, at lektiehjælp og faglig fordybelse skal give 

plads til at arbejde med individuelle mål. Læreren i 6. klasse har valgt en 

organisering, hvor eleverne arbejder med individuelle mål.  I Studietiden i 8. klasse 

opleves det af lærerne som svært at nå for eleverne, når der samtidig er en hel del 

færdiggørelse af fælles lektier. På Skole B er tiden dedikeret til at lave lektier, men 

eleverne har flere lektier for, end de kan nå i skolen, så de må også lave lektier 

hjemme.  

Integreret eller ikke integreret 

Når lektiehjælp og faglig fordybelse er integreret i fagene, som på mellemtrinnet i 

Skole A giver det en større frihed for læreren, men det kan ifølge en leder være svært 

for nogle lærere at sikre sig, at tiden ikke kommer til at gå til mere undervisning.  

 

Elevautonomi eller lærerstyring 

Både ledelser og lærere udtrykker ønsker om et ansvar hos eleverne for deres læring 

i forhold til lektier og faglig fordybelse. Dette fokus er også er indlejret i den 

organisatoriske tænkning på begge skoler. Men som lærerne påpeger, kræver det 

meget af eleverne selv at have overblik og kunne strukturere deres tid. 
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3 Lektiehjælp og faglig fordybelse i 

skolehverdagen 

Del 3 handler om, hvordan skolehverdagen ser ud med lektiehjælp og faglig 

fordybelse på de to skoler. 

  

Skolerne organiserer lektiehjælp og faglig fordybelse som hhv. Træning og Studietid i 

de besøgte klasser på Skole A og som Faglig Tid på Skole B. Vi besøgte og 

observerede tre gange Træning på 6. klassetrin og tre gange Studietid på 8. klassetrin 

på Skole A samt seks gange Faglig Tid på 4. til 8. klassetrin på Skole B. Det er med 

udgangspunkt i disse få besøg og vores noter, vi formidler gruppens samlede indtryk 

af, hvordan lærerne praktiserer lektiehjælp og faglig fordybelse, og hvad eleverne 

foretager sig, når de har hhv. Træning, Studietid og Faglig Tid.  

 

3.1 Skole A: Træning i 6. klasse – tid til selvstændigt arbejde 

med læringsmål 

I to 6. klasser på Skole A, der undervises af samme lærer, tilrettelægges lektiehjælp 

og faglig fordybelse i matematik som ”Træning”, dvs. tid der er særligt rettet mod, at 

eleverne træner matematiske færdigheder ud fra de mål, der er i deres elevplaner. 

Træning er en fuldt integreret del af lærerens praksis, og intentionen med træning 

kommunikeres tydeligt af læreren både mundtligt og med plakater hængt op i 

klasseværelset. En af plakaterne viser fx en togfører, der siger: ”Jeg styrer selv min 

læring”. Det vigtigste materiale i Træning er dog træningsplanerne: et kopiark lavet 

af læreren, som eleverne udfylder, og som så guider deres træningsarbejde. Her skal 

de skrive, hvad de gerne vil træne – deres mål, hvordan de kan træne det, og 

hvordan de kan se/vide, at de har nået målet.  

 

En af de observerede gange med Træning forløber således:  

 

Klokken er 12.30. Eleverne sidder på deres pladser og læreren står oppe ved tavlen, 

hvor hun har skrevet dagens program op: 

1) Træning 

2) Pause kl. 13.30 

3) Matematikopgave 

Læreren siger, at timen starter med træning. Hun fortæller eleverne, at hun har læst 

deres træningsplaner igennem, og at nogle mangler at få deres godkendt. De elever, 

hvis træningsplaner er godkendt, skal bare gå i gang, og dem der ikke har fået 

godkendt skal lave deres om efter hendes kommentarer.  

Læreren går rundt og giver de elever, som ikke har fået godkendt deres 

træningsplaner feedback. De fleste af hendes kommentarer handler om, at planerne 

skal være mere konkrete. Derefter går læreren rundt og hjælper dem, der har skrevet 

deres navn på hjælpelisten på tavlen. Indimellem tysser hun på nogle elever, men de 

fleste sidder med deres iPad og høretelefoner i og er optagede. Kl. 12.50 giver 
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læreren faglig hjælp til en elev. Læreren fortsætter frem til pausen med at hjælpe 

eleverne med faglige spørgsmål og med form og fremgangsmåde i at lave og arbejde 

efter træningsplaner.  

 

I lærerens praksis i Træning står det at synliggøre mål og læreprocesser til at nå 

målet centralt, som det fx ses i denne korte observation: 

 

Læreren henvender sig til en elev, som arbejder med nogle opgaver, der er alt for lette 

for ham. Hun minder ham om, at hvis opgaver er for lette, skal man lave nogle andre. 

Eleven svarer, at han lige vil lave de lette opgaver færdige. Så følger denne 

ordveksling: 

Lærer: Hvad handler det om, når man går i skole? 

Elev: Socialisere sig og blive bedre? 

Lærer: Og er du i gang med at blive bedre? 

Elev: Nej, ikke lige nu. 

 

Efter dette rejser eleven sig og henter en ny, sværere opgave, som han så går i gang 

med at lave.  

 

Som observationerne viser, lægges der i Træning meget ansvar over på eleverne. 

Træning stiller krav til eleverne om selv at tage ansvar for at sætte de rigtige mål, 

arbejde systematisk med dem og vide, hvornår målene er nået. Det er er lærerens 

mål, at eleverne selv skal styre deres læring: ”I skal være chauffør på jeres eget tog.” 

Læreren opfordrer hele tiden eleverne til selv at prøve finde ud af det, de spørger om 

ved hjælp af digitale læremidler som emat, skoletube og matematikfessor, før de 

spørger hende – som det fx sker i denne korte observationsbid:  

 

Lærer: Hvem ville du spørge, hvis jeg ikke var her, eller du var på en øde ø?  

Elev: Nåh, emat?  

Lærer: Og det hjalp ikke? 

Elev: Nej ikke sådan rigtig meget. 

 

Herefter hjælper læreren eleven med at forkorte brøker.  

 

Her hjælper læreren eleven med det, hun har svært ved, men læreren guider i højere 

grad eleverne til, hvor de selv kan finde hjælp og forklaringer.  

 

Elevpraksisser 

Der foregår mange forskellige elevpraksisser i Træning. De fleste imødekommer 

lærerens forventninger og udarbejder træningsplaner, ser videoer på nettet og løser 

træningsopgaver. Vi observerede også flere gange elever få hjælp eller forklaring af 

læreren, hvor andre elever lytter interesseret med.  

 

Nogle gange arbejder eleverne sammen, spørger og hjælper hinanden, men for det 

meste arbejder elever selvstændigt. For de fleste elever gælder det, at de ikke 

arbejder koncentreret gennem hele Træning. I stedet hører de musik (eleverne må 

gerne høre musik, hvis det hjælper dem til at koncentrere sig), snakker med andre 

elever, arbejder meget langsomt/afbrudt eller sidder og kigger ud i luften. Nogle få 
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elever bruger det meste af tiden i Træning på alt muligt andet end arbejde. Vi 

observerede en enkelt elev, som ikke bruger sin tid på at lave det arbejde, læreren 

forventer, men så hurtigt kopierer en anden elevs træningsplan inden Træning 

slutter.  

3.2 Skole A: Studietid i 8. klasse – tid til lektier og pusterum 

I 8. klasserne på Skole A tilrettelægges lektiehjælp og faglig fordybelse som 

”Studietid” to gange om ugen i en time efter frokost. Alle 8. klasserne har Studietid 

samtidig, og de fire lærere, der har Studietid i hver deres klasse, dækker tilsammen 

fagrækken, så eleverne kan få kvalificeret hjælp enten hos egen eller en af de andre 

lærere.  

 

Lærerpraksisser 

Vi besøgte tre forskellige klasser, hvor tre forskellige lærere har studietid samt en 

læsevejleder, som har Studietid med udvalgte elever, der har brug for mere hjælp - 

sidstnævnte vil dog ikke blive behandlet i det følgende.  

Rammen for studietid er den samme i alle 8. klasserne, men besøgene i de forskellige 

klasser viser, at lærerne fortolker og praktiserer studietiden og deres egen rolle vidt 

forskelligt.  

 

Lærer A / Klasse 1 

 

Eleverne krydses af og hver enkelt fortæller, hvad de skal arbejde med i dag. De fleste 

elever er rimeligt opmærksomme, og de fleste nævner noget, som godtages af 

læreren. En enkelt elev ved ikke, hvad hun skal lave og får så at vide, at hun kan 

komme op til læreren bagefter, så de kan finde noget sammen. En elev bliver bedt om 

at arbejde med en engelskaflevering, som han er bagud med. Han er ikke helt vild 

med ideen ”Jeg kan ikke nå at lave det”, men læreren holder fast og siger, at han kan 

komme godt i gang, og at hun vil hjælpe ham. Runden er færdig. Læreren siger ud 

over klassen: ”Man sidder her med mindre man har aftalt andet.” Et par elever siger, 

de gerne vil sidde udenfor, de går ud, og så bliver der arbejdsro i klassen. En elev 

spørger læreren om hjælp til et andet fag end det læreren underviser i, og hun 

henviser ham til en lærer i en anden klasse. Eleven løser dog selv problemet med 

hjælp fra en klassekammerat. Læreren veksler gennem Studietiden mellem at sidde 

ved katederet fordybet alene og at hjælpe og guide eleverne i deres arbejde: Læreren 

laver aftaler med eleven der skulle lave engelsk stil, henter høretelefoner, minder 

eleverne om at de skal huske at gemme og lignende. Studietiden sluttes af.  

 

Lærer B / Klasse 2 

 

Læreren er i klasselokalet, hvor der er uro og oprydning efter frokosten. Læreren 

lukker døren i. Et par elever stiller spørgsmål, mens andre på vej ud af døren råber til 

læreren, hvad de vil arbejde med, og hvor de sætter sig. Læreren siger til nogle elever, 

at de ikke skal sætte sig i fælleslokalet, fordi der er for mange elever derude. Nogle 

elever taler om, hvad de skal lave, og hvornår de skal fremlægge. Efter kort tid sidder 

ni elever i klassen og arbejder, og de snakker stille sammen, mens læreren går rundt 
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og spørger: ”Har I styr på det?”, besvarer spørgsmål eller hjælper eleverne. Læreren 

hjælper en gruppe elever i fælleslokalet, som forbereder en præsentation til hans fag, 

både med faglig støtte og hjælp til at bruge iPad. Tilbage i klassen er der uro, da 

læreren kommer ind igen, han beder om ro og siger, der først er pause om 10 min. Et 

par elever beder om hjælp fra læreren, og han hjælper dem, han kan nå, og siger til 

alle elever, at de må arbejde videre med det i næste Studietid.  

 

De tre lærere vægter ro i Studietid forskelligt. Hos de to lærere beskrevet ovenfor er 

der arbejdsro i klasselokalet og dørene ud til fællesrummet lukket. Lærerne må bede 

om ro enkelte gange, men eleverne arbejder temmelig koncentreret med deres 

opgaver. Studietiden hos den sidste lærer er mere løs, læreren joker med elever og 

deltager i deres ikke-faglige snak og bruger en del af tiden på at agere klasselærer: 

 

Lærer C / Klasse 3 

 

Uro, snak og elever der kommer og går. Mobiler er fremme. Læreren er i lokalet og 

begynder så småt at tale til eleverne til ro. Hun informerer kort om hvornår et oplæg i 

hendes eget fag skal være færdigt og svarer på et par opklarende spørgsmål. Så 

sætter hun studietiden i gang med et: ”I skal lige sige mig, hvor I går hen, I må ikke 

bare gå.” Mange af eleverne rejser sig og går og det meste af tiden sidder der kun 

syv-otte elever i klasselokalet. Studietiden er i gang. Flere af eleverne sidder med 

deres telefoner fremme, en elev ringer til anden, som er gået hjem, og der er højlydt 

hyggesnak blandt eleverne. Læreren siger til eleverne, de ikke må hygge sig. En elev 

fra en anden klasse kommer ind med et spørgsmål til lærerens fag og læreren bruger 

ca. 10 min. på at hjælpe eleven.  

Læreren hjælper derefter nogle elever i klassen med småting og læser så på sin 

computer, men blander sig i elevernes snak, da de taler om at tage billeder af 

lærerne. Kort herefter henvender læreren sig til en elev, der har oplevet en ubehagelig 

episode med en ældre elev. Læreren taler med eleverne om episoden og det udvikler 

sig til almindelig hyggesnak mellem elever og lærer. Læreren udbryder: ”Nu var det 

mig, der startede det, men det andet skal I altså gemme til senere.” Læreren prøver 

at få en elev, der ikke har lavet noget fagligt arbejde i Studietiden til at lave noget: 

”Du skal finde noget fornuftigt at bruge din tid på, man skal ikke bruge tiden til 

ingenting”. Det ser ikke ud til at lykkes. Læreren står lidt fordybet ved sin computer og 

går så en runde i fælleslokalet. Kort tid efter slutter Studietiden. 

 

 

Lærernes intention med Studietid fremstår ikke lige så eksplicit som den gør i 6. 

klassernes Træning. Hos Lærer A i Klasse 1 rammesætter læreren elevernes arbejde 

ved at bede alle om at fortælle, hvad de skal arbejde med. De to andre lærere 

gennemfører ikke en sådan en runde, og det må dermed være op til eleverne selv at 

planlægge tiden.  

 

Alle lærerne hjælper eller forsøger at hjælpe de elever, der har brug for det, og 

uanset om der er tale om elever fra lærerens egen klasse eller fra en af de andre 

klasser, oplever vi, at lærerne giver sig god tid til at give dem ordentlig hjælp. 

Lærerne forsøger også at hjælpe med andre fag, men det er ikke lige nemt. Fx da 

Lærer C bliver spurgt om hjælp til et fag, som hun ikke selv underviser i, forsøger hun 
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at hjælpe men siger så til eleven: ”Du kan godt høre, jeg ikke ved ret meget om det, 

ikke?” 

 

Vi oplevede kun få elever, der gør brug af muligheden for at spørge en lærer i en af 

de andre klasser, og som observationen hos lærer A i Klasse 1 ovenfor viser, vælger 

en elev, der bliver opfordret til at spørge en anden lærer om hjælp, i stedet at spørge 

en klassekammerat.  

 

Det varierer blandt lærerne, hvor meget de interagerer med eleverne i Studietid. En 

af lærerne bruger næsten al tiden på at gå rundt blandt eleverne og spørge, om de 

har styr på det eller brug for hjælp, mens en anden lærer står ved sit arbejdsbord og 

hovedsageligt interagerer med eleverne, når de spørger hende om hjælp.  

 

Studietiden er præget af en høj grad af elevautonomi. Elevgrupperne arbejder med 

lektier indenfor mange forskellige fag, og flertallet af eleverne vælger selv hvilke fag, 

de vil arbejde med og administrerer selv deres tid. Enkelte elever oplever, at læreren 

stiller spørgsmålstegn ved deres egne ønsker om, hvilket indhold studietiden skal 

have. Dette ses fx når en elev, der mangler engelskaflevering, synes ikke han har tid 

nok til at lave den færdig, men får at vide at han alligevel gå i gang med det. 

 

Elevpraksisser 

Eleverne har derudover selv mulighed for at forvalte, hvor de er placeret i 

studietiden, flere elever vælger at gå ud af lokalet, og bruger hele skolen som rum til 

studietid. En del af eleverne har fokus på, at det er vigtigt, at de har mulighed for at 

koncentrere sig, og det er denne argumentation, de bruger overfor læreren, når de 

sætter sig et andet sted end i klasselokalet.   

 

Som nævnt observerede vi, at eleverne i høj grad bruger hinanden både til at afklare 

indholdet af lektier i de forskellige fag og til hjælp i stedet for at opsøge en lærer. Vi 

oplevede flere elever opsøge hjælp hos andre men ikke blive imødekommet af deres 

klassekammerater, og flere af disse elever opgiver helt at prøve at få hjælp.  

 

I Studietid oplever vi en slags indbyrdes kontrakt mellem lærere og elever om, at 

dette er elevernes tid. Her kan de nå de lektier, de ellers ville lave hjemme, her kan 

de selv vælge, hvor de befinder sig. Det virker som om en stor del af eleverne godt 

kan forvalte denne autonomi. Vi ser dog også elever, der har svært ved at leve op til 

lærerens forventninger om selvforvaltning, eller vælger ikke at udnytte tiden til at 

arbejde med det faglige. Det er elever, der vælger at spille spil på deres computere 

eller telefoner, sidder med deres telefoner, eller mødes i smågrupper og snakker om 

ting, der ikke er relaterede til de fag, de har lektier i. Enkelte elever bruger tiden til at 

løbe en tur. Lærerne ser i nogle tilfælde gennem fingre med, at der er enkelte elever, 

der ikke arbejder fagligt. Måske er Studietiden i lærernes øjne også elevernes 

mulighed for et pusterum i en lang skoledag?  
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3.3 Skole B: Faglig Tid – tid til lektier med læreren som 

organisator 

På Skole B gives der lektier for, som eleverne kan arbejde med i Faglig Tid og lave 

derhjemme, hvis de ikke når at blive færdige. Alle klasser på skolen har 2-3 lektioner 

Faglig Tid pr. uge.  

 

Vi var på besøg i 4., 5., 6. og 8. klasse, hvor Faglig Tid tager sig lidt forskelligt ud. I 4. 

klasse er det kun nogle få elever, der laver lektier, men de fleste løser ekstraopgaver i 

lærerens eget fag eller læser frilæsning. I 5., 6. og 8. klasse bruger eleverne i højere 

grad tiden på at lave lektier, men lærerne i 5. og 6. klasse påtager sig i langt højere 

grad at organisere og hjælpe eleverne med lektierne end læreren i 8. klasse. 

 

Faglig Tid i 5. og 6. klasse 

 I en 6. klasse forløber Faglig Tid således: 

 

Da timen begynder har læreren skrevet program på tavlen. Der er Faglig Tid i 7. 

lektion og dansk i 8. lektion, og læreren har skrevet op på tavlen hvilke danskopgaver, 

eleverne kan arbejde med i Faglig Tid. Så siger hun ud over klassen, at hun har lagt 

mærke til, at der de sidste par gange er mange, der har tjekket lektier på mobilen, 

men at det er godt at få lektierne skrevet op på tavlen. Eleverne rækker hånden op og 

fortæller hvilke lektier, de har for i forskellige fag. Læreren skriver dem op på tavlen 

og sætter så Faglig Tid i gang. De fleste elever går i gang med en ny lektie i lærerens 

eget fag, som de sætter sig i grupper og arbejder sammen om mens de udfylder deres 

arbejdsbøger. Læreren går rundt til grupperne og snakker med eleverne om, hvordan 

opgaven skal løses.  

 

I de tre besøgte 5. og 6. klasser er lærerne meget aktive i Faglig Tid. De bruger en stor 

del af deres tid på at hjælpe eleverne med det faglige – enten ved at samle dem om 

sig eller gå rundt til dem, der beder om hjælp. Enkelte elever arbejder alene, men de 

fleste elever sidder sammen to og to eller i mindre grupper og arbejder og hjælper 

hinanden. I 6. klasse forklarer læreren en gruppe piger, der arbejder sammen, 

hvordan de skal løse en opgave. Eleverne i gruppen hjælper hinanden, men læreren 

vil have, at de allesammen har forstået det, så de ikke skal bruge hinandens 

arbejdstid:   

 

Lærer (til en af eleverne): Har du styr på det nu? 

Elev: Nej, men jeg spørger bare de andre 

Lærer: Ej, de har rigeligt travlt 

 

Læreren forklarer pigen det igen. 

 

Derudover bruger lærerne i 5. og 6. klasse tid på at organisere og støtte eleverne 

med deres arbejde: De organiserer grupper, tjekker op på om eleverne får lavet 

noget, og hjælper dem der ikke ved, hvad de skal lave. De tager fat i enkelte elever, 

som har brug for støtte til at danne sig overblik, og de holder ro, skælder lidt ud, 

tysser og beder eleverne koncentrere sig, men der er også tid til lidt hyggesnak med 

eleverne.   
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De fleste elever i 5. og 6. klasse veksler mellem at arbejde koncentreret og hygge sig 

med klassekammeraterne i Faglig Tid. Meget få elever sidder alene og arbejder, de 

fleste arbejder i mindre grupper og kommer let til at snakke. Et par elever i en af de 

besøgte klasser laver ikke lektier men læser frilæsningsbøger. De forklarer 

observatøren, at de ikke har lavet alle deres lektier men alligevel læser frilæsning: ”Vi 

har ikke altid ork til at være faglige i faglig tid, så vi laver lektierne hjemme. Nogen 

gange spørger vores forældre så hvorfor. Vi har altid så mange lektier for, at man 

alligevel ikke kan nå at lave dem på skolen”. Disse elever tager en pause i Faglig Tid i 

stedet for at arbejde, og vælger så at lave deres lektier hjemme. En par piger i 6. 

klasse fortæller en af observatørerne, at de godt vil have mere Faglig Tid: "Men 

derhjemme føles det som om man bruger sin fritid. Vi skulle have Faglig Tid mere, 

måske en lektion hver dag." Som vi observerede det, får de fleste elever i 5. og 6. 

klasse lavet i hvert fald nogle af deres lektier i Faglig Tid, og de har også mulighed for 

at få hjælp af deres lærer til det.  

 

Faglig Tid i 4. klasse 

I 4. klasse er rammen om Faglig Tid lidt en anden i 5. og 6. klasse, måske fordi 

eleverne i 4. har færre lektier for end de lidt ældre elever. I 4. klasse forløber Faglig 

Tid således den dag, vi er på besøg: 

 

I 4. klasse er det lidt en særlig dag, fordi klassen har lavet forestilling aftenen før og 

eleverne er meget trætte. Der er alligevel Faglig Tid, som der plejer, og læreren ridser 

op, at der er mulighed for at lave lektier til næste uge, frilæsning, ekstraopgaver og 

månedsopgave. Der er ikke mulighed for andet. En elev rækker hånden op og spørger 

om hun må arbejde videre på en plakat – det er et projekt, der egentlig er færdigt og 

ikke skal arbejdes med mere, men hun vil godt gøre det flottere. Læreren siger ja ”for 

Faglig Tid skal jo støtte op om fagene”. De fleste elever går i gang med at lave 

ekstraopgaver i lærerens fag, som er kopiark, de henter i en mappe hos læreren. I 

løbet af timen sidder læreren det meste af tiden ved sit bord, hvor eleverne kommer 

og viser og får tjekket de opgaver, de laver.  

 

 

Det virker ikke som om eleverne i 4. klasse har nogle lektier, de skal have lavet, for de 

fleste kaster sig ivrigt over ekstraopgaverne i lærerens fag. Læreren bestemmer ikke 

hvilke opgaver, eleverne laver, men til nogle af dem siger han, at bestemte opgaver 

er "kedelig repetition" og opfordrer dem til at tage opgaver om et emne, de snart 

skal i gang med i stedet for. I løbet af timen er der en elev, der fra sin plads spørger 

læreren, hvad en liter olie koster, og det fører til en snak mellem elever og lærer om 

hvor mange liter, der er i en tønde, hvad olie koster, og hvad det kan bruges til. Det 

er ikke ret mange elever, der er involveret i samtalen, men både elever og lærer 

virker optaget af snakken og spørgsmålene.  

 

De få elever, som ikke løser ekstraopgaver, læser frilæsningsbøger og et par stykker 

sidder stille og roligt med noget, der ikke ligner skolearbejde bl.a. et spil kort, men 

det kommenterer læreren ikke. 
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Faglig Tid i 8. klasse 

I 8. klasse er lærerens rolle tilbagetrukket og elevernes autonomi stor. Den ene af de 

gange, vi er på besøg i Faglig Tid i en 8. klasse, arbejder klassen uden lærer, fordi han 

har barn syg. Flere elever giver udtryk for, at man godt kan have Faglig Tid uden en 

lærer, fordi lærerne alligevel ofte ikke kan hjælpe med andre fag end deres egne. En 

elev fortæller, at han får hjælp til de fag han har svært ved af sine forældre, fordi de 

lærere, de har i Faglig Tid ikke kan hjælpe med netop de fag. På trods af at der ikke er 

nogen lærer til stede, arbejder en stor del af eleverne i 8. klasse med deres lektier og 

øver fremlæggelser, men der er tidligt opbrud blandt eleverne, som ikke skal være på 

skolen mere efter denne lektion.  

 

I den anden Faglig Tid, vi besøger i en 8. klasse, er der en lærer til stede. Det er 

lærerens plan at inddrage Faglig Tid i sin undervisning, fordi der skal være elevoplæg, 

men eleverne råber op om, at de har brug for tid til lektier, og så giver læreren dem 

30 min til det. I denne halve time øver de fleste elever i grupper på deres oplæg til 

den efterfølgende undervisning, mens læreren står ved sit bord og gør sig klar, 

hjælper eleverne med at overføre deres filer til hans computer og går en runde og 

tjekker op på, hvor langt grupperne er nået. En håndfuld elever sidder og arbejder 

alene med andre opgaver. De fleste af disse elever arbejder koncentreret og spørger 

hinanden om hjælp, og kun en enkelt elev får faglig hjælp fra læreren i den halve 

time Faglig Tid varer. Det ser ud som om denne Faglig Tid i høj grad understøtter 

lærerens eget fag, idet de fleste elever øver oplæg til den kommende time. 
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4 Opsamling og perspektivering 

I rapportens del 2 samler vi indtryk af de overvejelser, som ledere og lærere på de to 

skoler gør sig i forbindelse med organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse. Det 

handler om, hvorvidt eleverne arbejder med lektier eller individuelle mål, om tiden er 

integreret i fagene eller ligger i selvstændige lektioner, og hvor meget ansvar man 

kan lægge ud til eleverne. På de to besøgte skoler oplevede vi tre forskellige 

organiseringer af lektiehjælp og faglig fordybelse. Træning er integreret i faget. 

Studietid og Faglig Tid adskiller sig fra Træning men ligner hinanden meget. I henhold 

til modellen fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som vi 

præsenterede på side 8, kan både Træning, Studietid og Faglig Tid karakteriseres som 

længere forløb med træning og repetition som mål.  

 

I rapportens del 3 beskriver vi, hvad vi har observeret i klasserummene i hhv. 

Træning, Studietid og Faglig Tid. Vi samler her op på observationsstudiet ved at 

besvare de to undersøgelsesspørgsmål:  

 

 Hvordan tilrettelægger og praktiserer lærere lektiehjælp og faglig fordybelse? 

 Hvilke elevpraksisser er mulige i lektiehjælp og faglig fordybelse? 

4.1 Opsamling 

Hvordan tilrettelægger og praktiserer lærere lektiehjælp og faglig fordybelse? 

Skolernes intention med lektiehjælp og faglig fordybelse sætter rammer for lærernes 

praksisser, men vi oplever, at selvom hver af de tre organiseringer giver ens rammer 

for alle involverede lærere, er der meget forskellige praksisser blandt lærerne i 

klasserummene.  

 

Alle tre organiseringer lægger meget ansvar over på eleverne. Træning stiller krav om 

at kunne arbejde ud fra læringsmål, de to andre organiseringer stiller i højere grad 

krav til selvstændigt overblik og ansvar for at prioritere tiden fornuftigt i forhold til, 

hvornår lektier skal være færdige. 

 

Studietid og Faglig Tid giver eleverne tid til at lave lektier i skolen, men lærerne 

forvalter deres opgave i denne tid forskelligt, især ift. hvor aktivt, de tilbyder sig som 

hjælp til elevernes faglige arbejde. Nogle lærere lader initiativet være elevernes, 

andre er selv opsøgende. Det ser ud til, at når læreren er optaget og fx er fordybet 

ved sin egen pc under lektiehjælp og faglig fordybelse, er der mindre interaktion 

mellem elever og lærer, end når læreren går rundt blandt eleverne og tilbyder sin 

hjælp.  Alle lærerne hjælper elever med faglige spørgsmål, når de beder om det, men 

lærerne bruger også tid på servicering, organisering og opdragelse.  

 

Vores observationer giver indtryk af, at lærerne på de enkelte skoler endnu ikke har 

en udtalt fælles forståelse af, hvordan lektiehjælp og faglig fordybelse skal 

praktiseres, og at det er op til hver enkelt lærer at finde ud af, hvordan lektiehjælp og 

faglig fordybelse skal forløbe i klasserne.  
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Hvilke elevpraksisser er mulige i lektiehjælp og faglig fordybelse? 

Klasserummet udvides i alle besøgte klasser, hvor eleverne også sidder på gang- og 

udearealer, og det gør stemningen afslappet.   

 

Nogle lærere lægger vægt på, at eleverne fortæller, hvor de går hen og også 

fortæller, hvad de vil lave. Andre lærere giver eleverne et frirum til selv at organisere 

sig og bestemme, hvad de vil arbejde med.  

 

I alle de besøgte klasserum oplevede vi, at lærerne forventer, at eleverne selv tager 

ansvar for læring og faglige fordybelsesmuligheder. Vi ser forskellige strategier blandt 

eleverne. Det ser ud til, at nogle elever bruger tiden til at tage en pause – i nogle 

tilfælde opdager lærerne det ikke eller ser gennem fingre med det, i andre bliver 

eleverne (forsøgt) sat i gang.  

 

I alle besøgte klasser er Træning/Studietid/Faglig Tid noget andet end den 

almindelige undervisning, og det giver eleverne nogle andre muligheder og stiller 

nogle andre krav. Nogle ser ud til at arbejde koncentreret og få meget ud af den tid, 

de har til rådighed, mens andre arbejder meget langsomt eller med mange 

afbrydelser. Nogle elever bruger meget af deres tid på snak og hygge, nogle laver 

ingenting, nogle bruger tiden på at surfe på nettet eller kigge på deres mobiltelefon, 

og nogle foretrækker at lave deres lektier hjemme og fordriver tiden på skolen med 

frilæsning. Vi observerer, at mange af eleverne helst spørger deres klassekammerater 

om hjælp, og at flertallet af elever ikke er lærer-opsøgende, når de arbejder. 

 

4.2 Perspektivering 

Lektiehjælp og faglig fordybelse er blevet en del af skolehverdagen på de to skoler og 

lærere og elever har fundet en praksis i Træning, Studietid og Faglig Tid. Men som 

interview med lærere og ledere peger på, er det en udfordrende opgave at 

organisere og praktisere et helt nyt tiltag som lektiehjælp og faglig fordybelse, når 

det er helt op til den enkelte skole at beslutte, hvordan det skal gøres. Den ene af 

skolerne har da også justeret sin organisering fra skoleåret 2015/16 til 2016/17.  

 

På baggrund af observationerne på de to skoler i pilotundersøgelsen i foråret 2016 

kan vi se, at lektiehjælp og faglig fordybelse giver nogle nye muligheder i 

skolehverdagen. På de besøgte skoler er der gode bud på udmøntningen af 

lektiehjælp og faglig fordybelse men også gode muligheder for at udvikle tiltagene, så 

flere elever kan få mere ud af dem.  
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