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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Senioranalytiker i VIVE.(Selvudnævnt!) ekspert i folkeskolereformen.FX talt med over 300 lærere, 400 elever, 50 skoleledere, men også pædagoger, skolechefer, forældre mv. om SKOLEREFORMEN.Jeg vil bruge det meste af min session på tale om oplevelsen af tid i skolen. I mindre grad om differentiering. Og alt hvad jeg præsentere er elevperpesktiver.Mit oplæg skal udelukkende bruges som et redskab til refleksion – og ikke – som fx Dittes – som overvejelser eller anbefalinger til, hvad der kan gøres i undervisningen.Med reformen fik elever på alle klassetrin flere undervisningstimer. Derfor har skoledagens længde helt fra starten været et meget omdiskuteret aspekt af reformen.
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”Den lange skoledag”?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Men jeg vil gerne starte med en anekdote fra JERES VIRKELIGHED. For nogle år siden besøgte jeg en del 2. og 4. klasse. Jeg lavede observationer af undervisningen, og dernæst interviewede jeg eleverne. I interviewe lagde jeg meget hurtigt mærke til, at eleverne ofte talte om ”den lang skoledag”. Det forekom på tværs af skoler og klasse, og skoledagen var ofte ”lang”, selvom nogle af skolerne havde forkortet skoledagen. Jeg lagde os mærke til, at elever i 2. klasse også kunne sige, at reformen havde gjort skoledagen ”lang”. Vi lagde langsom mærke til, at ”den lange skoledag” var et italesat fænomen på skolerne, særligt hos eleverne, men også hos lærerne og forældre. Derudover kunne vi se i medierne, at det var noget som fagofreningsfolk, fx Anders Bodo, men også politikere brugte. Derfor besluttede vi, os der interviewede elever, at gå lidt tættere på, hvad eleverne rent faktisk mente? Og er kommer tegningen ind i billedet. For tegningen illustrerer en central point, nemlig at undervisningen gerne måtte stoppe kl. 12, men at eleverne gerne ville være på skolen indtil kl. 17.30.Min pointe – særligt for jer en meget provokerende pointe -med anekdoten– at debatten, om skoledagens længde alt for ensporet handler om antallet af timer. Og desværre ikke om indholdet af disse timer. Som min forskning viser, har elevernes tidsopfattelser – og dermed om de føler at skoledagen er kedelige, trættende mv., at det det faktisk bliver langt mindre centralt, hvor mange timer eleverne har i løbet af dagen og ugen, hvis indholdet er udfordrende og spændende, at skoledagens timer er varierende i fx de fysiske rum, men også at organiseringen af dagen er central for levernes opfattelse af tid.



Hvorfor skulle flere undervisningstimer være 
gode?

Teoretisk:
• mere tid til at..

• gå dybden
• Repetere opgaver
• lave varieret 

undervisning
• At være sammen med 

lærere

Og så virkeligheden
• Små positive efter (fx Patall et 

al. 2010)
• Et sjovt studie…Uventet 

snefald får eleverne sig til at 
klare sig mindre godt 
(Marcotte, 2007)

MEN:
- Mere tid er ikke nødvendigvis 

lig faglig kvalitet
- Risiko for udbrændthed blandt 

lærere (Silva, 2007)
- Risiko for skoletræthed

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Med folkeskolereformen blev skoledagen forlænget for alle klassetrin. For de forskellige klassetrin gælder følgende timeantal, som omfatter alt, hvad der indgår i skoledagen: undervisning i fagene, understøttende undervisning og pauser:  mindst 30 timer ugentligt i børnehaveklassen-3. klasse inkl. pauser  mindst 33 timer ugentligt for 4.-6. klasse inkl. pauser  35 timer ugentligt for 7.-9. klasse inkl. pauser.



Organiseringen af skoledagen og oplevelsen 
af tid, del 1.
• Interviewer: Okay. I skal så nævne én ting, I gerne vil af med her på skolen, hvad er det? 
• Aske: Jeg vil virkelig, virkelig, virkelig gerne af med historie og kristendom. Mai: Jeg vil 

også gerne af med historie og kristendom. Og så vil jeg af med, at vi har fri klokken tre. 
• Svend: At lærerne kommer til tiden. 
• Ibrahim: De kommer altid fem minutter for sent eller sådan noget. Og ja, jeg vil gerne af 

med de lange skoledage. Jeg vil gerne lade vær’ med at have fri klokken tre, altså bare 
klokken to eller et. 

• Interviewer: Synes du, at der er stor forskel på, om du er træt mandag, når I slutter 
klokken to, eller når I slutter klokken tre om onsdagen? [peger på skoleskemaet] 

• Ibrahim: Ja, jeg er helt frisk der (mandag), og jeg er helt træt der (onsdag). Men jeg vil 
faktisk også gerne af med noget af det engelsk her (onsdag), fordi jeg synes, vi har det jo 
to [dansk-] timer her, og der bliver man sådan lidt sløv. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg vil nu vise jer tre eksempler på, hvordan elevernes opfattelse af tid er forbundet med indhold, og i mindre grad timer.Og jeg vil gerne slå fast: antallet af timer har selvfølgelig en betydning, men det har indholdet i høj grad også.Her er vi i en 4. klasse. Så i afslutningen til hver interview spurgte vi eleverne, hvad de gerne ville lave om på deres skulle, hvis de fik muligheden.Citatet tydeliggør den variation i, hvad eleverne godt kunne tænke sig, der blev lavet om på i skolen. Nogle nævner konkrete fag, andre taler om lærernes punktlighed. Når vi vender os mod Ibrahims synspunkt, springer nogle ting i øjnene. Ibrahim er ”helt frisk” mandag, hvor dagen slutter kl. 14 og ”helt træt” kl. 15 onsdag. Det er markante forskelle, når Ibrahim fremlægger det, selvom det i et voksent univers kun er tale om ”objektiv set” én time mere. Det er ikke desto mindre Ibrahims oplevelse. Ibrahims udsagn åbner også op for, hvad interviewene mere gennemgående vidner om på tværs af skoler og klassetrin: Det som synes at have afgørende betydning, er, hvordan timerne i slutningen af dagen tilrettelægges. Flere gange nævner de elever, som oplever, at deres skoledage er lang – som ligefrem gør dem ”sløve” i Ibrahims udlægning – at særligt dobbelttimer er en udfordring. 



Organiseringen af skoledagen og oplevelsen 
af tid, del 2.
• Interviewer: Nu skal vi lige høre Kaspers bud. 
• Kasper: Jeg synes, at skoledagen skulle være lidt kortere. 
• Interviewer: Hvorfor det? 
• Kasper: Fordi man bliver meget træt til sidst. 
• Interviewer: På hvilken dag synes du, at skoledagen er rigtig lang? Prøv at pege på dit skema? 
• Kasper: Det er.... der… [peger på onsdag]… selvom det er den korteste dag! 
• Interviewer: Nå! Er der andre, som synes, at det her også er den længste dag, selvom det er onsdag, som er 

den korteste sådan rent timemæssigt? 
• Ingen siger noget (2-3 sekunder) Interviewer: 
• Ditte, hvornår synes du, den er lang? 
• Ditte: Der [peger på mandag] 
• Interviewer: Du peger på mandag, men mandag og tirsdag er lige lange – hvorfor føles tirsdag så ikke så 

lang?
• Ditte: Ja, det er fordi tirsdag, så er der UU, der går det ret hurtigt, fordi det er sjovt. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Et andet eksempel. Stadig en 4. klasse, og selvom ”den lange skoledag ikke nævnes direkte her, er det alligvel et spændende eksempel på elevernes tidsforståelse.Det er i øvrigt vigtigt at vide, men jeg har redigeret i det af pladshensyn, at Kasper tidligere i interviewet har sagt, at bliver meget træt af dobbelte dansktimer om onsdag.Som samtalen skred frem, blev eleverne – på en konstruktiv og nuanceret måde – bevidste om, at hvad de fremførte som ”en lang skoledag”. Under de 2-3 sekunders stilhed, kiggede eleverne ned på deres skema. For både Ditte og Kristoffer handler ønsket om en kortere skoledag i højere grad om, hvad indholdet af fagene er. For Kristoffer handler det også om, at han blev meget træt af en dobbelt dansktime i slutningen af onsdagen. Det er jo ganske sammenligneligt med Ibrahim fra det forrige uddrag. For Ditte handler det om, at understøttende undervisning, som vi stiftede bekendtskab med i sidste afsnit, er sjovt. Når undervisningen er sjov, går tiden ”ret hurtigt”



Det fysiske rum og oplevelsen af tid
• Interviewer: Hvad I synes om at gå i skole?

• Jan: Jeg synes, at det er sjovt nogen gange. Det kommer an på, hvad man laver. F.eks. så synes jeg også det kan blive 
kedeligt i hvert fald, når det bliver ved tre-tiden eller sådan noget, fordi så er du bare helt ukoncentreret. 

• Erika: efter kl. to er det fuldstændig kaos. 

• David: nej, og så lærerne bliver ved med at køre på med sådan nogle opgaver, hvor vi bare skal sidde - "ja, så skal I sidde i 
et hæfte eller på jeres iPad og sidde og skrive noget ned -

• Rachel: men det har også meget at gøre med, hvad for nogle lærere vi har. Og hvad for nogle fag, vi har. 

• Karoline: fordi jeg synes, at Jonas er meget god til, når det er, vi har ham til sidst, så tager han os uden for og gør et eller 
andet. 

• Erika: ja, han finder nogle lege og sådan noget, som vi kan lave udenfor, hvor det er meget federe end nogen gange, hvis vi 
har f.eks. Mette i matematik om torsdagen, der er det sådan der til sidst, og matematik det er lidt kedeligt, så skal vi sidde 
og lave alle de der skrive- og læseopgave efter kl. to. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vores forskning viser også, at det spatiale, eller det rumlig, har en betydning for elevernes opfattelse af tid. Her vi nok engang i en 4. klasse, og i indledningen spørger jeg, hvad elevernes synes om at gå i skole. For at tydeliggøre, hvor vigtigt tid er for eleverne, så kommer skoledagens længde om med det samme, når Jan skal sige noget. Og at eleverne skal gå i skole til kl. 15 er ikke uden konsekvenser. Jan bliver helt ukoncentreret, og Erika beskriver timerne efter to som fuldstændig kaotiske, men så byder David, rachel, karoline ind med mulige forklaringer, og Erika opsummerer.Men meget hurtigt får vi også indsigt i, at elevernes oplevelse af tid også betinges af undervisningens indhold. Her handler det både om, hvad eleverne skal lave, men også hvor. Eleverne synes i hvert fald, Joans leverer nogle meget mere spændende undervisning, fx også fordi det er udenfor, end mette.



Læring og oplevelsen af tid.

• Interviewer: Florian, du sagde før, at på de dårlige dage, der ville du rigtig gerne have fri kl. 12. 
• Ida: En, jeg kender, har lige fået en kanin og alt sådan noget... hun får fri kl. 13.

• Josefine: ja, og så bliver man også helt vildt træt i de sidste to timer, fordi der vil man bare godt 
have fri og komme-hjem-agtigt. 

• Florian: Og nogle gange er det også kedeligt i matematiktimer, fordi vi ikke lærer at dividere 
endnu, men jeg kan allerede dividere, men vi bruger det ikke

En observation fra 2. klasse
Selvom vi ikke observerede specifikt på Florian, noterede vi alligevel en natur/teknik-time, 
hvor Florian var åbenlyst uengageret. Florian deltog ikke, var passiv og svarede ikke på 
spørgsmål, som vi som observatør – ud fra det samlede billede vi havde dannet af ham 
igennem besøget – vurderede, var mulige for Florian at besvare. Florian begyndte i løbet af 
timen at lege med sin stol, og til sidst i timen var han meget interesseret i observatørerne. 
Det undrede os, da Florian havde været yderst aktiv i de foregående timer. Vi snakkede 
efterfølgende med Florian om hans oplevelse af timen. Da vi fulgtes med ham ud til 
frikvarteret, forklarede han, at timen var ”megakedelig” og ”piece of cake”.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Og endelig!Citatet illustrerer ganske tydeligt, at eleverne oplever, at de er ”trætte”, og at ”det bliver bare så hårdt”, når de har – hvad de oplever som – senere fri. Men Florian tydeliggør også en pointe, som bekræftes af observationerne. Florian synes også, de dårlige dage er dage, hvor han ikke lærer så meget. Når Florian ikke bliver fagligt udfordret, oplever han undervisningen som kedelig. Det ændrer ikke på det faktum, at nogle af eleverne oplever en ”lang” skoledag, men det fremstår i vores analyse som et betinget forhold, det vil sige, det afhænger af, om eleverne føler sig motiverede via fx undervisningsdifferentiering, variation og muligheden for at være med til at bestemme indholdet i undervisningen.



Florians tegning 



Konstruktionen af den ”lange skoledag” 

• Interviewer: Hvis I helt selv kunne bestemme, hvad skulle der laves 
om på i jeres skole? (Pause 3 sek.) 

• Jason: At skoledagene skulle være kortere. Og det har min mor og far 
stemt på nogen, der gør det.

Observation fra 4. klasse
Jeg ved, I er trætte På skole B er det netop ringet ind fra det store frikvarter i 4. klasse. 
Eleverne skal havde UU i to timer. Eleverne står lidt rundt omkring ved hinandens 
borde, og der er en del larm. Kirstine kommer ind af døren kl. 12.02, og hun siger med 
det samme: Rolig, rolig, jeg ved godt, I er trætte, men vi skal forsøge at få noget ud af 
timen”. Kirstine finder computeren frem, mens eleverne langsomt finder deres pladser. 
Der er stadig en del larm, og Kirstine siger nu: I er trætte, I know, men vi skal lave en 
masse sjove ting. Så ti lige stille.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I kapitel to nævnte vi, hvordan børns forståelse af verden, herunder det sprog de bruger, formgives af omverdenen. Det gælder i særlig grad voksne, men også klassekammerater, søskende og andre. Det sprog og de stemmer, som børn internaliserer, påvirker den diskurs, der opstår blandt eleverne i en klasse, og den diskurs er med til at forme virkeligheden hos børn. Derfor er det en reel udfordring, når elever taler om, at de er trætte, og at skoledagen opleves for lang. Det skal tages alvorligt. Samtidig giver en observation og et citat fra et barn i 2. klasse også anledning til at gøre opmærksom på, at voksnes sprog, ord og begreber om skolen – og dermed også om skoledagens længde – er med til at formgive, hvordan elever begriber og forstår verden. Det gælder både forældre og lærere. Under et interview svarer Jason, som fremstår som en kvik og ligefrem 2. klasses elev på skole B, hvad han godt kunne tænke sig at lave om på skolen:Sprog former virkelighed, og når læreren Kirstine i de første par minutter af undervisningen fortæller eleverne, at hun godt er klar over, at de er trætte, er hun med til at påvirke dem. Udtalelser som disse er med til at give eleverne et sprog, nogle ord, som de også kan internalisere og gøre til deres eget. Det er alt andet lige med til at konstruere elevernes virkelighed på en måde, som kan, men ikke nødvendigvis er i fuld overensstemmelse med elevernes egne oplevelser, jf. de foregående afsnit, som har nuanceret og uddybet, hvornår og hvorfor eleverne selv siger, at de er trætte.



Betydningen af undervisningsdifferentiering for elevernes 
deltagelse/engagement

Engagement:
- udskoling: 14 pct

flere
- Mellemtrin: 15 pct.

Spændende opgaver:
- udskoling: 5 pct

flere
- Mellemtrin: 15 pct.

Deltagelse i grupper:
- udskoling: 5 pct flere
- Mellemtrin: 3 pct.

Størsteparten 
af eleverne 
oplever god 
diff

Størstedelen 
af elever 
oplever lav 
diff

• Eleverne ved, hvordan de skal blive bedre i faget
• Læreren giver opgaver af passende niveau
• Eleverne ved, hvad de skal lære

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi har os mulighed for at sætte procenter på, hvilken betydningen det umiddelbart har for elevernes lyst til at lære og engagere sig, om lærerne – i elevernes øjemed – er gode til at differentieret.Derfor har vi inddelt eleverne i to grupper af klasse. En grupper af klasser, hvor størstedelen (over 60 pct.) Af eleverne i klassen jævnligt oplever uro i klassen og en gruppe af elever, hvor størstedelen af eleverne jævnligt oplever ro i klassen.�For elevernes vurdering af undervisningsdifferentiering gælder det, at der i bedste fald er tale om stabilitet om end med indikationer på en negativ udvikling henover reformårene 2014-2018 for både mellemtrinnet og udskolingenDe kvantitative analyser kan derfor opsummeres således: Når eleverne oplever, at deres dansk- eller matematiklærere differentierer undervisningen på en passende måde, så engageres de og deltager mere i undervisningen. Denne konklusion gælder både for mellemtrinnet og udskolingen



Opsummererende

• Diskurs om ”den lange skoledag”.
• Ingen særlig ændring i elevernes faglige resultater og trivsel, siden 

indførelse af den LÆNGERE og mere varieret skoledag.
• Måske skyldes det, at loften på antallet af timer er nået. Eleverne kan ikke 

lære mere
• Måske skyldes det, at den varieret skoledag ikke er så varieret igen. Fx 

tydeliggjort ved, at undervisningen ikke opleves som mere differentieret end 
tidligere.



Hvor kommer konklusionerne fra?

• Kjer, Bengtsson & Nielsen (2020): Young pupils’ articulations of time spent in school in the wake 
of a Danish policy reform. Working paper. 

• Kjer, Nielsen & Hansen (2018): De yngste elevers hverdag i folkeskolen. En kvalitativ undersøgelse 
i folkeskolereformens tredje år. 

• Nielsen, Jensen, Kjer & Arendt (2020): Elevernes læring, trivsel og oplevelser af undervisningen i 
folkeskolen En evaluering af udviklingen i reformårene 2014-2018.

Udgivelser fra VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
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