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”Den lange skoledag”?

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

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.

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.

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.

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”.

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.

Betydningen af undervisningsdifferentiering for elevernes
deltagelse/engagement
Engagement:
- udskoling: 14 pct
flere
- Mellemtrin: 15 pct.

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

Spændende opgaver:
- udskoling: 5 pct
flere
- Mellemtrin: 15 pct.
Deltagelse i grupper:
- udskoling: 5 pct flere
- Mellemtrin: 3 pct.
Størstedelen
af elever
oplever lav
diff

Størsteparten
af eleverne
oplever god
diff

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.
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