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KATA FONDEN ÅRSRAPPORT 2020

Kata Fonden udgiver hvert år et årsskrift, hvor vi beskriver årets aktiviteter og resultater gennem 
læsevenlige artikler. For 2020 er årsskriftet afløst af en årsrapport, der på et mere detaljeret niveau 
rapporterer de seneste resultater fra LEAPS og sætter disse i et tidsmæssigt perspektiv. 

Årsrapporten henvender sig til Kata Fondens mange interessenter, herunder samarbejdspartnere, 
men også til de mange, der følger LEAPS indenfor skoleverdenen. Årsrapporten giver læseren en 
bred indsigt i det komplekse arbejde, som skoleomstilling udgør. Vi præsenterer både kvantitative 
og kvalitative indsigter baseret på følgeforskningen fra Aalborg Universitet, analyser fra VIVE, data 
fra skolerne og fra Kata Fonden selv. Rapporten kan betragtes som en ”mellemtid” for LEAPS. 
Næste års rapport fra LEAPS vil også rumme en statistisk evaluering af initiativet.

De deltagende skoler skal se LEAPS som et 10-årigt forløb. I de første 5 år lægges det pædagogiske 
fundament, der skal lede til de ønskede resultater, som så udbygges de næste 5 år. Herefter bliver 
LEAPS blot den måde, man driver skole på. 

For LEAPS-initiativet som helhed har de første 5 år fokus på at udvikle og teste LEAPS-modellen. 
De efterfølgende 5 år vil have fokus på at gøre LEAPS skalerbar, dvs. at kunne opnå de samme eller 
bedre resultater, hurtigere og mere effektivt.   

Vi har valgt at fremhæve ”skolen der skaber mening” på forsiden, fordi LEAPS har givet os et indblik 
i, hvordan elever, forældre og personale kan finde en ny mening med at lære – for livet. 

Vi takker donorerne og ikke mindst de 4 LEAPS-skoler for et godt samarbejde.

God læselyst.

Kata Fonden, maj 2021

Kære læser

Anette Clausen

Bestyrelsesformand

Peter Skat-Rørdam 

Fondsdirektør
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Kata Fonden – mål og baggrund

Fonden stiftes i 2006 som 
almennyttig fond af familien 

Clausen fra Danfoss

Fonden er i dag et førende 
ressourcecenter for projektbaseret læring og 

skoleomstilling gennem LEAPS-initiativet

Fonden skal virke som 
katalysator, dvs. hjælpe med at få 

udvikling til at ske i praksis  

Fonden skal fremme læring samt 
lærings- og innovationsprocesser, 
der gavner det danske samfunds 
langsigtede behov med et særligt 
fokus på det naturfaglige

150 projekter på LEAPS-skolerne 
Større engagement, mindre 
fravær og bedre læring
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Kata Fonden – samarbejdsmodel

Skoleomstilling

Partnerskab
5 -10 år

Deltager- og 
donortilskud

Implementering
og resultater

Aktiv deltagelse
på skolen

SAMARBEJDS-
MODEL

Kata Fonden arbejder i dag tæt sammen med kommuner, skoler og donorer i en unik langsigtet samarbejds-
model. Samarbejdets kerne er Kata Fondens aktive deltagelse i skoleomstillingsarbejdet ude på skolerne. 



LEAPS – på vej mod et gennembrud i dansk
skole omstilling?

RESULTATINDIKATIONER PÅ TVÆRS AF SKOLER

1   LEAPS-elever er mere engagerede 

2   LEAPS-skolernes fravær falder

3   LEAPS-elever klarer sig bedre end ikke LEAPS-elever 
i dansk og matematik

4   STEM i kombination med tværfaglighed giver mening 
for flere elever 

5   Interessen for STEM fastholdes i hele skoleforløbet

6   Forældretilfredshed og læreropbakning er høj

Skoleomstilling er svært! De 4 LEAPS-skoler er lykkedes med at gennemføre en fundamental omstilling 
af deres praksis. De observerede resultater og de opnåede erfaringer fra omstillingen giver grundlag for at 
kunne løfte kvaliteten af LEAPS yderligere, for at skabe bedre læringsresultater og for at inkludere flere skoler.
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De 4 deltagende LEAPS-skoler er: Sønderskov-Skolen i Sønderborg kommune

Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg kommune

Skolen på Herredsåsen i Kalundborg kommune

Herfølge Skole i Køge kommune

LEAPS ledes af Kata Fonden og støttes af: Bitten & Mads Clausens Fond

Novo Nordisk Fonden

Villum Fonden

Lundbeckfonden

Fremstillingsindustrien i Danmark

LEAPS er et af Danmarks mest langsigtede skoleudviklings initiativer, der skal 
fremme børns engagement i deres læring og ruste dem til fremtiden, med et særligt 
fokus på STEM – Science, Technology, Engineering & Mathematics.

LEAPS – kort fortalt

LEDERE

12
KOMMUNER

4
LÆRERE OG PÆDAGOGER

250

ÅR

10
FORÆLDRE

3000
ELEVER

2000

LEAPS INVOLVERER
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Resumé

Formålet med LEAPS blev i 2016 formuleret således: 

»The LEAPS initiative aims to increase the engagement of children 
in school and in science by embedding their learning in authentic 
and meaningful projects. Our ambition is to transform ten schools 
all over Denmark to operate with project based learning« 1 

LEAPS er designet som et 10-årigt initiativ, fordi det tager tid at se resultaterne af større skole   - 
om stillinger og reformer.2 Efter 5 år skal LEAPS give erfaringer og positive indikationer, der gør det 
attraktivt at fortsætte de næste 5 år. LEAPS opfattes ikke som et projekt, men som en ny måde 
at drive skole på.

Denne rapport søger ud fra en sammenstilling af både kvantitative og kvalitative data at belyse 
LEAPS-projektets foreløbige resultater.

Succeskriteriet for LEAPS er, at initiativet skal bidrage til en positiv udvikling på 5 målområder:
 
 1. Elevernes generelle og naturfaglige engagement
 2. Elevernes faglige præstationer
 3. Elevernes Deeper Learning-kompetencer
 4. Lærernes tilfredshed
 5. Forældrenes tilfredshed

Der er indbyrdes sammenhænge mellem ovennævnte målstørrelser. Den primære antagelse er, at 
projektbaseret læring leder til øget elevengagement, der påvirker de resterende forhold. Resultaterne 
resumeres nedenfor i forhold til de grundlæggende spørgsmål, som LEAPS søger svar på.

1 Kata Fonden (2016): LEAPS projektoplæg
2  Vive (2020): Elevernes læring, trivsel og oplevelser af undervisningen i folkeskolen. En evaluering af udviklingen i reformårene 2014-2018

LEAPS SKOLELEDER 

LEAPS ER IKKE ET PROJEKT

»LEAPS er ikke et projekt – det er en omstilling. Der er ingen udløbsdato.

Vi taler ikke om LEAPS, som noget der stopper på et tidspunkt «

Resultater indikerer en positiv udvikling, der bør
fastholdes og udbygges
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”Mellemtiden” vurderes som positiv for LEAPS, men det skal nævnes, at den valgte trinvise implementerings-
model, som muliggør løbende udvikling og tilpasning, også betyder, at LEAPS tager tid. Pr. april 2021, har 
således 44% af eleverne under 1 års erfaring med LEAPS eller slet ingen erfaring. En anden særdeles vigtig 
læring er, at langt hovedparten af skolernes og Kata Fondens indsats har fokus på at skabe og fastholde de 
forandringer, der er en nødvendig forudsætning for den nye læringstilgang. Selvom der er enighed om målet, 
og viljen er der, så vil der gå noget tid, før den nye praksis er mere naturlig end den vante praksis.  

LEAPS er et skoleomstillingsinitiativ, der er påvirket af en række forhold. Nogle af disse påvirkninger kan være 
fælles for alle skoler, og andre kan være kommune- eller skolespecifikke. Denne rapport påstår ikke, at de 
præsenterede resultater udelukkende skyldes LEAPS, men LEAPS er et gennemgribende tiltag, der har meget 
stor indflydelse på en skoles drift.  

LEAPS-implementeringsgraden vurderes løbende, herunder også forhold, der har betydning for denne. Forhold 
der påvirker LEAPS er særligt personale- og ledelsesændringer, men også kommunale og nationale forhold 
– ikke mindst Coronaepidemien. I næste års rapport vil disse forhold blive belyst nærmere. Det skal under-
streges, at ingen forandringer eller forbedringer er varige uden en vedvarende indsats, dette gælder også for 
LEAPS-initiativet. Der skal arbejdes kontinuerligt med at tiltrække elevernes opmærksomhed, stimulere deres 
engagement og ruste dem til fremtiden.

LEAPS MÅL RESUMÉ AF INDIKATIONER 

Er det muligt at omstille skoler til
projektbaseret læringspraksis?

Ja, men det tager tid 
(jf. Introduktion til LEAPS)

Kan denne praksis skabe en positiv ændring af:

Elevernes engagement? Ja, LEAPS øger elevernes engagement 
– også i STEM (jf. afsnit 1+3)

Elevernes faglige præstationer? Måske, LEAPS har løftet nogle elevers 
grundfaglighed (jf. afsnit 2)

Elevernes Deeper Learning-kompetencer? Ja, markant og synlig påvirkning baseret 
på lærer- og elevobservationer (jf. afsnit 5)

Lærernes jobtilfredshed? Uafklaret, idet jobtilfredsheden først er 
steget og så faldet (jf. afsnit 4)

Forældrenes tilfredshed? Ja, LEAPS-forældrene bliver mere tilfredse 
(jf. afsnit 4)

. . . og på 5-10 års sigt føre til at:

Flere elever vælger en STEM-rettet uddannelse Uafklaret, da der endnu ikke foreligger data 
(jf. afsnit 5)

Kata Fonden analyse, 2021
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Læsevejledning

I denne rapport vil man finde foreløbige resultater fra LEAPS-initiativets 4 skoler, som er markeret på følgende 
måde i de grafiske datafremstillinger:

•  Indikation: Vedrører de centrale målområder for LEAPS og bygger på både kvantitative og kvalitative data. 
Inkluderer oftest en kontrolgruppe, fx sammenlignes LEAPS og ikke LEAPS-elever. 

 •  Indsigt: Her præsenteres oftest kvantitative data vedrørende sekundære mål for LEAPS, indsigter fra 
nationale målinger eller data vedrørende LEAPS-implementeringen.

• Interview: Særligt repræsentative eller indsigtsfulde citater fra enkeltpersoner.

• Illustration: En fremstilling af principper, ideer eller hypoteser.

Ambitionen er at gøre rapporteringen mere solid via løbende målinger frem til 2027 og via et supplement 
med statistiske test, herunder af signifikans, når datamaterialet forventeligt muliggør dette i 2022 og 2023. 
Resultaterne, der præsenteres i denne rapport kan betragtes som generaliserede udtryk for udviklingen i 
LEAPS-indsatsen og baseres på surveys samt kvalitative kilder. 

For uddybende information om det samlede datagrundlag i LEAPS, henvises til metodebilaget i rapportens af-
sluttende del. Herunder præsenteres blot en oversigt over svarprocenter for de tre surveys, der årligt afholdes 
i LEAPS, og som udgør en central del af monitoreringen af LEAPS-projektet. Som det fremgår, udvikler svarpro-
centen for alle tre undersøgelser sig i positiv retning i takt med implementeringen, om end svarprocenten for 
forældresurveyen er relativt lav for alle 3 målinger. 

I rapportens fem hovedafsnit behandles de primære målområder i LEAPS, og i det følgende sammenfattes 
rapportens overordnede konklusioner og perspektiveringer.

Afsnit 1: Elevernes engagement stiger og fraværet falder

Aalborg Universitet monitorerer den generelle interesseudvikling hos eleverne på de 4 LEAPS-skoler. De fore-
løbige resultater fra følgeforskningen peger på, at LEAPS-elever synes, at skolen er markant mere spændende 
end ikke LEAPS-elever. Dette synes særligt at gælde for drengene. Det generelle fravær på LEAPS-skolerne 

*Se metodebilag for nærmere information om svarprocent for forår 2019

SVARPROCENTER FOR AFHOLDTE SURVEYS I LEAPS-INDSATSEN, 2018-2021

Første måling Anden måling Tredje måling

Elever (AAU) 70% (forår 2019)* 64% (efterår 2019) 81% (efterår 2020)

Lærere (Kata Fonden) 46% (2019) 66% (2020) 69% (2021)

Forældre (Kata Fonden) 25% (2018) 33% (2019) 37% (2020)
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er samtidigt faldende. Disse forhold har betydning for elevernes læring. Det er ikke muligt at isolere 
LEAPS-elever i de nationale trivselsmålinger, og der ses ikke en tilsvarende positiv udvikling i disse 
målinger. Det kan der være mange forklaringer på, men en relevant opmærksomhed i den forbindelse 
er, at de nationale trivselsmålinger evaluerer en række forhold, som ikke umiddelbart kan relateres til 
LEAPS.

Afsnit 2: Fagligheden kan løftes med LEAPS   
Foruden elevengagement har LEAPS til formål at øge elevernes grundfaglighed i alle fag. Idet der 
endnu ikke foreligger tilstrækkeligt data fra afgangskarakterer, anvendes årlige standardtest til at 
følge LEAPS-elevernes faglige udvikling. Adgangen til testresultaterne begrænser sig til dansk og 
matematik, hvorfor det for nuværende udgør grundlaget for vurderingen af den faglige progression.    
Standardtests viser, at LEAPS-elever oplever et større samlet fagligt løft i dansk og matematik end 
ikke LEAPS-elever, dog særligt i matematik. Observationerne er foreløbige og ikke komplette for alle 
skoler, men vil blive fulgt løbende.

Afsnit 3: LEAPS ruster eleverne til fremtiden via mere STEM og tværfaglighed

STEM-fagene indgår som en grundlæggende del af alle LEAPS-forløb, og de foreløbige indikationer viser, 
at den projektbaserede læringsform måske bedre kan fastholde elevernes naturfaglige interesse, sær-
ligt i de kritiske udskolingsår i 7.-9. klasse. På 4.-6. årgang spores en oplevelse hos eleverne af bedre 
at kunne anvende natur/teknologi. Naturfagslærernes deltagelse i teamsamarbejdet og planlægning 
af LEAPS-forløbene synes vigtig. Endvidere påpeges det af undervisere på LEAPS-skolerne, at der skal 
allokeres tid til træning af basale færdigheder i projektforløbene.

Afsnit 4: Forældretilfredsheden stiger, lærertilfredsheden stiger og falder

Forældrene er grundigt informeret om implikationerne af, at deres børn går på en LEAPS-praktiserende 
skole uanset, om deres børn har eller ikke har påbegyndt LEAPS-implementeringen. Den samlede 
forældretilfredshed måles som stigende. En interessant observation er, at forældretilfredsheden 
synes at stige på de områder, hvor forældre hyppigt er bekymrede, nemlig hvorvidt børnene lærer det, 
de skal, og hvorvidt der er for meget uro i klassen. Lærertilfredsheden monitoreres ligeledes, og den 
samlede jobtilfredshed er ved sidste måling under Coronaepidemien faldet lidt. Det er en vigtig læring, 
at både forældre og lærere skal informeres og involveres tidligt og løbende ved så gennemgribende 
en forandring, som LEAPS udgør for en skole.

Afsnit 5: LEAPS understøtter uddannelsesparathed

Det er en afgørende forudsætning for videre uddannelse efter grundskolen, at man som elev i 
skolens ældste klasser erklæres uddannelsesparat. I LEAPS udgør det systematiske arbejde med 
Deeper Learning-kompetencerne grundlaget for at kvalificere elevernes personlige, sociale og faglige 
forud sætninger, og dermed ruste dem bedst muligt til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er 
fremadrettet et centralt fokuspunkt i LEAPS at følge udviklingen i elevernes uddannelsesparathed. 
På nuværende tidspunkt i LEAPS-initiativet er der blot én LEAPS-årgang, der har afsluttet 9. klasse, 
men efterhånden som flere elever dimitterer, vil tallene, og dermed resultaterne, blive mere robuste. 
Der er fortsat fokus på, om flere elever vælger en STEM-relateret uddannelsesvej.
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Introduktion 
til LEAPS
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Introduktion til LEAPS 
LEAPS er en investering i næste generation gennem en ny tilgang til børns læring. Erhvervsliv og 
samfund efterspørger flere unge med tekniske og naturfaglige kompetencer og med evnen til at kunne 
løse problemer i samarbejde med andre - også kaldet ”fremtidens kompetencer”. I LEAPS-terminologien 
anvendes begrebet Deeper Learning-kompetencer herfor. 

I Danmark har man hidtil ikke kunnet løse dette problem blot ved at øge fokus på matematik, teknik og 
naturfag. Mange børn udvikler en barriere i forhold til disse fag og opfatter dem som svært tilgængelige. 
Op mod 20% af en årgang får stadig ingen ungdomsuddannelse, som beskrevet i afsnit 5. 

LEAPS går en helt ny vej. Gennem autentiske projekter, hvor børnene skal løse problemer og anvende 
deres viden, integreres humanistiske, praktisk-musiske og naturfaglige fag på en meningsfyldt og 
engagerende måde i folkeskolen. Samtidigt udvikles børnenes ”fremtidskompetencer”, dvs. deres evne 
til at kunne møde helt nye problemstillinger gennem problemløsning, samarbejde og kommunikation.  

LEAPS realiseres gennem: 

• 5 vejledende LEAPS-principper 
• En nyudviklet dansk model for projektbaseret læring 
• En 5-årig skoleomstillingsmodel, der realiserer den projektbaserede læringsform 

5 vejledende LEAPS-principper 

LEAPS-principperne udgør fundamentet for LEAPS og den måde, LEAPS realiseres på. Principperne har 
sit oprindelige udspring i amerikanske erfaringer med projektbaseret læring. Principperne er: 

1. Projektbaseret læring med STEM.  
Den grundlæggende engagementsskabende læringsmodel. 

2. Elevcentreret evaluering.  
Eleverne engagerer sig i og tager ansvar for egen læring.  

3. Tværgående lærersamarbejde.  
Lærerne skal arbejde tæt sammen på tværs af fag. 

4. Skoleorganisering der muliggør projekter og lærersamarbejder.  
Ny organisering af skolens hverdag. 

5. Aktiv LEAPS-ledelse der understøtter mål.  
Ledelsen motiverer og støtter løbende forandringen.  

De 5 LEAPS-principper er udmøntet i vejledende retningslinjer og aktiviteter. Et af hovedelementerne er 
den, igennem LEAPS, udviklede model for projektbaseret læring kaldet 6+3-modellen, der introduceres 
i det følgende. 

6+3-modellen – en dansk model for projektbaseret læring 

I LEAPS fokuseres der på, at eleverne lærer at indgå i tværfaglige sammenhænge, der altid baseres på 
at opnå tydelige faglige mål. Dertil opstilles mål for de fundamentale Deeper Learning-kompetencer i 
alle projektforløb. 

Sammenhængen mellem Deeper Learning-kompetencer, tværfaglighed og faglige mål, er fundamentet 
for 6+3-modellen. Kata Fonden har udviklet og testet 6+3-modellen særligt til danske forhold, men med 
inspiration fra blandt andet PBL Works, High Tech High samt Expeditionary Learning Schools.  
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FIGUR 
LEAPS-modellen for projektbaseret læring: ”6+3-modellen” 
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Igennem de 6 komponenter og de tilhørende planlægningsdokumenter sikres det, at der planlægges og 
gennemføres projektforløb, som har fokus på de 3 nederste elementer i LEAPS-modellen. 

I ethvert projektforløb arbejdes der med et engagerende spørgsmål, som knytter an til en reel og 
virkelig problemstilling. Det engagerende spørgsmål er omdrejningspunktet for indholdet i 
projektforløbet. Selve forløbet startes med et kickoff, der engagerer og inddrager eleverne. Under hele 
projektforløbet arbejdes der med et eller flere elevskabte produkter, der udgør en del af besvarelsen af 
det engagerende spørgsmål. Med henblik på at skabe produkter af høj kvalitet arbejdes der med 
udkast og respons-processer, hvor eleverne lærer at arbejde med skitser og forbedringer af produktet. 
En komponent, der også er med til at sikre kvalitet og engagement, er det autentiske samarbejde, hvor 
eleverne samarbejder med det omgivende samfund, og bruger samarbejdet til at skabe ny viden og 
kvalitet. Til sidst fremviser eleverne deres produkter og deres læringsproces for et indbudt publikum.  

LEAPS-skolerne har adgang til en samlet pakke af forberedelsesdokumenter og didaktiske værktøjer, 
der understøtter lærernes planlægning, gennemførelse og evaluering af projektforløbene.3 

Den projektbaserede læringsmodel, og realiseringen af de øvrige LEAPS-principper, sker gennem en 
nyudviklet skoleomstillingsmodel – en 5-årig implementeringsproces. 

Hver LEAPS-skole gennemgår en 5-årig implementeringsproces 
 
LEAPS er en model for en komplet skoleomstilling fra traditionel til projektbaseret undervisning, 
samtidig med, at retningslinjerne i folkeskoleloven efterleves. 

Processen indledes med et forberedelsesår. Her er der fokus på skolernes interne afklaring sammen 
med forvaltningsledelsen om deltagelse i LEAPS. I det efterfølgende træningsår gennemgår en tredjedel 
af lærerne LEAPS-grunduddannelsen. Dernæst påbegyndes implementeringen på 1., 4., og 7. årgang i 
implementeringsåret, mens den næste tredjedel gennemfører grunduddannelsen og så fremdeles.  

 
 

 

 
3 For mere information, se www.leapsskoler.dk  

                              ”ILLUSTRATION” 
FIGUR  
LEAPS-omstillingsprocessen de første 5 år 
Skolerne gennemgår en proces med gradvis indfasning af LEAPS på alle årgange 

 
  

Kilde: Kata Fonden  

Impl. 3Impl. 2Impl. 1TræningForbere-
delse
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Med henblik på at sikre læring internt i LEAPS-initiativets første fase, har de foreløbigt fire LEAPS-skoler 
påbegyndt implementeringen forskudt ud fra følgende model, der angiver første implementeringsår: 
Skole 1 2017/18 
Skole 2 2018/19 
Skole 3+4 2019/20 

Modellen er oprindeligt designet til at sikre intern læring henholdsvis fra skole til skole, og fra årgang til 
årgang på den enkelte LEAPS-skole. Det har været fordelagtigt set i lyset af, at der undervejs har været 
stort fokus på udviklingen af 6+3-modellen. Samtidigt har det givet skoleledelserne de bedste 
betingelser for at være tæt på de relativt få årgange, der hvert år har påbegyndt implementeringen.  

Der har helt fra begyndelsen været et 10-årigt perspektiv for hver deltagerskole i LEAPS, bestående af 5 
års omstilling samt yderligere 5 års konsolidering. De sidste 5 år sigter mod en fastholdelse af ny 
praksis, videreudvikling og opbygning af en kultur og organisation, der understøtter projektbaseret 
læring.  
 

 

 

 

Fra model til virkelighed  

Ovenfor er den model, der benyttes som fundament for arbejdet med de 4 skoler, skitseret. 
De opnåede resultater, der præsenteres i de næste afsnit, er naturligvis et produkt af den valgte model, 
men ligeledes et produkt af den virkelighed, der påvirker realiseringen af LEAPS-modellen.     

I det følgende fremhæves 3 centrale forhold, der er vigtige at være opmærksom på ved tolkning af de 
præsenterede data. 
 
11..  SSkkoolleerrnnee  eerr  eennddnnuu  iikkkkee  ffuullddtt  iimmpplleemmeenntteerreeddee  LLEEAAPPSS--sskkoolleerr 
LEAPS er i høj grad et udviklings- og implementeringsinitiativ.. LEAPS bygger på en særlig læringstilgang, 
der med inspiration fra USA, er udviklet og tilpasset danske forhold. LEAPS-implementeringsmodellen, 
med den deraf følgende skoleomstilling, udspringer heraf. For at kunne lære af erfaringerne blev der 

                                     ”ILLUSTRATION” 
FIGUR  
LEAPS-skolerne implementerer forskudt for at udnytte læringer 
 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Skole 1 Forberede Træning Impl. 1 Impl. 2 Impl. 3 Impl. 4 Impl. 5 

Skole 2   Forberede Træning Impl. 1 Impl. 2 Impl. 3 Impl. 4 

Skole 3     Forberede Træning Impl. 1 Impl. 2 Impl. 3 

Skole 4     Forberede Træning Impl. 1 Impl. 2 Impl. 3 

 
Kilde: Kata Fonden  
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valgt en implementeringsmodel, hvor 4 skoler startede i 3 runder med 1 års mellemrum. På denne 
måde kunne modellen løbende tilpasses. I erkendelse af, at der også på den enkelte skole ville være 
behov for at drage erfaringer og gennemføre tilpasninger, implementeredes LEAPS i 3 runder, med 1 
års mellemrum, internt på de enkelte skoler. Dette betyder, at det har taget relativt lang tid, før alle 
elever og lærere på de 4 skoler har påbegyndt LEAPS. Som det fremgår af nedenstående figur, var der 
pr. 1. januar 2021 stadig 44% af eleverne, der kun havde begrænset eller slet ingen LEAPS-erfaring. 

 

 

 

Konsekvensen af en udrulning, der er af så omfattende en karakter som LEAPS er, at det tager tid, før 
der kan opsamles data, som i højere grad peger i retning af mere sikre resultater som følge af LEAPS. 
Den løbende udrulning giver desuden mulighed for en sammenligning mellem LEAPS og ikke LEAPS-
elever, hvilket benyttes i denne rapport. Denne mulighed er i sagens natur midlertidig, og andelen af 
elever i henholdsvis den ene og den anden gruppe ændrer sig fra år til år. Erfaringen fra praksis viser, 
at sammenligningen mellem LEAPS og ikke LEAPS-årgange skal foretages med forsigtighed, da nogle 
årgange i realiteten går i gang før planlagt, ligesom andre årgange forsinkes, eksempelvis pga. 
lærerudskiftninger. Endvidere rummer LEAPS et samlende fokus for hele skolen, fx i form af 
fællesprojekter for alle årgange, skoleudstillinger, afprøvning af specifikke undervisningsmetoder, 
elevstyrede skole-hjem-samtaler eller andre LEAPS-elementer, som sætter et aftryk hos andre end de 
implementerende årgange. 

 

                                        ”INDSIGT” 
FIGUR  
44% af eleverne har ingen eller mindre end 1 års LEAPS-erfaring 
Den gradvise implementering af LEAPS på hver skole betyder, at alle elever og lærere fra de 4 
første skoler først er i gang i skoleåret 2021/22 
 

 
Kilde: Kata Fonden opgørelse, april 2021 
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22..  LLEEAAPPSS--sskkoolleerrnnee  hhaarr  eenn  ssttoorr  aannddeell  fflleerrsspprrooggeeddee  eelleevveerr    
De 4 skoler blev oprindeligt fundet via kommunale invitationer til deltagelse i LEAPS. Der var fra 
fondens side et ønske om at sikre en geografisk spredning, samt deltagelse af både 2- og 3-sporede 
skoler med elever fra 0.-9. klasse. Eleverne på de 4 skoler afviger dog markant på ét område fra en 
gennemsnitlig dansk skole. LEAPS-skolerne har i gennemsnit 35% elever af en anden etnisk herkomst 
end dansk mod 12,5% på landsplan. 

33..  LLEEAAPPSS--iinnddhhoollddeett  eerr  lløøbbeennddee  æænnddrreett  
Ved sammenholdelse af læringsmodellen, der blev introduceret på den første skole i 2016 med den 
nuværende model i 2021, er de grundlæggende principper i overvejende grad de samme, men 80% af 
indholdet i form af metoder, protokoller m.m. er løbende ændret. Den grundlæggende 
implementeringsmodel med de 3 runder er fulgt, men indholdet i de enkelte runder er skiftet markant 
ud. Den grundlæggende 3-årige model til løft på skolerne, har først fundet sin endelige form i 2020. 
Herudover skal det nævnes, at graden af LEAPS-implementering på de enkelte årgange ikke er den 
samme på alle skoler. Den tid, der bruges på projektbaseret læring, udgør mellem 45% og 80% af den 
reelt tilgængelige undervisningstid, hvor obligatoriske aktiviteter såsom prøver ikke er medregnet.  

Konsekvensen af ovenstående forhold er, at LEAPS baseres på samme principper og redskaber, men 
reelt praktiseres med forskelle mellem de 4 skoler. I det følgende præsenteres dels et konkret LEAPS-
forløb efterfulgt af rapportens 5 hovedafsnit, og her vil det fortrinsvis være resultater for LEAPS-
initiativet i sin helhed snarere end enkeltskoler, der udgør grundlaget for analyserne. 
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Hvad gør en pandemi ved mennesket? 
Det er et højaktuelt spørgsmål spækket 
med kompleksitet. Og et spørgsmål, 
der har været omdrejningspunktet for 
et LEAPS-forløb på en 8. årgang. 

»Jeg er meget mere glad 
og stolt over mit arbejde  
end før.«

En pandemi har mange ansigter. Det ved Herfølge Skoles 
8. årgang, der har belyst pandemier fra et samfunds-
mæssigt, kulturelt, matematisk og naturvidenskabeligt 
perspektiv. ”Eleverne har arbejdet med stor entusiasme, 
og der er ingen tvivl om, at de er begejstrede for den her 
arbejdsform,” fortæller årgangens historie- og dansklærer.

Kickoff
Hele forløbet blev kickstartet med en tur til Køge iført 
mundbind, hvor eleverne skulle observere og registrere 
synlige tegn på, at der er en corona-pandemi. De ind-
samlede blandt andet data for, hvor mange der afspritter 
hænder, inden de træder ind i en forretning, hvor mange 
der går med mundbind, og hvor ofte afstandskravet 
brydes i det offentlige rum. Alt sammen med det for- 
mål at igangsætte en refleksionsproces i forhold til 
det engagerende spørgsmål. Herefter blev eleverne 
introduceret for forløbets mål og indhold. 

Elevskabte produkter
Eleverne har gennem hele forløbet arbejdet i dybden 
med de produkter, der skulle laves. Hovedproduktet var 
’Avisen i undervisningen’ – Berlingskes skoleavis, som 
årgangen var tilmeldt. ”Temaet for avisen var ’Borgere 
– sammen hver for sig’. De forskellige fag bød så ind på 
pandemi–temaet, der jo kan belyses fra mange vinkler,” 
forklarer læreren. Det blev til produkter som fremstilling 
af håndsprit, selvportræt med mundbind og statistiske 
beregninger for Corona verden over.

Inddragelse af samfundet
Det autentiske samarbejde har også spillet en væsent - 
lig rolle i forløbet. Eleverne har bl.a. haft besøg af en 
grafiker, en intensivsygeplejerske og været på Statens 
Museum for Kunst, der havde en udstilling om pandemier. 

”Vi besøgte udstillingen halvvejs i forløbet, så eleverne 
havde en masse viden om emnet allerede. Det optog 
dem rigtig meget, og de var så motiverede. Jeg bemær-
kede andre klasser der støjede, så det var en fornøjelse 
at have en årgang med, der var så engageret i udstillingen,” 
fortæller læreren. 

Også besøget af intensivsygeplejersken gjorde stort ind-
tryk på eleverne. ”Når de bliver præsenteret for historier 
fra virkeligheden, så sker der noget. Der var helt sikkert 
nogen, der blev inspireret til at blive sygeplejerske.” 

Et succesfuldt forløb
Fra lærerens stol er der ingen tvivl om forløbets kvalitet: 
”Overordnet set synes jeg, at forløbet har været en suc-
ces. Jeg kan godt lide at mit arbejde er så interessant, 
at jeg ikke kan lade være med det. Projektet har krævet 
meget forberedelse både før og undervejs, men det har 
været vigtigt for os at lægge alle kræfter i. Derfor har vi 
også fået et rigtig godt forløb, og samtidig nået de fleste 
andre opgaver,” vurderer læreren og tilføjer: ”Jeg er 
meget mere glad og stolt over mit arbejde end før.”  

HVAD GØR EN PANDEMI 
VED MENNESKET?
Forløbets varighed: 8 uger

Fag: dansk, matematik, historie, 
biologi, fysik, geografi, engelsk

Autentisk samarbejde: grafiker, sygeplejerske, 
Statens Museum for Kunst

Produkter: Fremstilling af håndsprit, avis, 
portrætserie med mundbind, statistikbank, 

historisk overblik over pandemier
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1. Elevernes engagement stiger og fraværet falder 
Dette observeres på følgende måde: 

1. LEAPS-elever er mere engagerede end ikke LEAPS-elever 
2. Engagementet øges lidt for pigerne og meget for drengene i LEAPS 
3. LEAPS-skolerne har faldende fravær 

 
1.1 LEAPS-elever er mere engagerede end ikke LEAPS-elever 

Elevers engagement og generelle skoleinteresse påvirker deres læring. Dette bekræftes fx af SFI, der 
baseret på internationale studier, kan identificere en stærk sammenhæng mellem elevers engagement 
i skolen og deres faglige præstationer.4 Engagement og generel skoleinteresse er et bærende princip i 
LEAPS og skal forstås bredt som et udtryk for, at elever oplever undervisningen som meningsfuld og 
vedkommende. I indeværende rapport anvendes begreberne interesse og engagement synonymt, idet 
engagement kan siges at udgøre den aktive side af interesse.5 Det vedvarende fokus på 
elevengagement har et dobbelt sigte, nemlig at fastholde elevernes motivation gennem hele 
skoleforløbet samtidig med, at de faglige resultater styrkes.  

Aalborg Universitet monitorerer den generelle interesseudvikling hos elever på de 4 LEAPS-skoler. Data 
fra følgeforskningen synes at pege på en positiv forskel i engagementet hos LEAPS-elever sammenholdt 
med ikke LEAPS-elever. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra elever i 4.–9. klasse, 
idet de yngste elever i 1.–3. klasse følges via den kvalitative del af følgeforskningen.   
 

 
4 Hansen, A.T.; Jensen, V.M. & Nielsen, C.H. (2017): Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse – en kvantitativ analyse af 
elevernes faglige deltagelse og interesse før og efter reformen   
5 Aalborg Universitet (2020): Årlig rapport fra følgeforskningen i LEAPS 

”INDIKATION” 

FIGUR      
LEAPS-elever synes skolen er mere spændende  
”Jeg arbejder med spændende ting i skolen”, LEAPS og ikke LEAPS-elever, 2019-2020, 4 skoler, 4.-9. 
klasse, alle elever (n=2318) 

 

  
Note: Figuren viser generel elevinteresse som det procentvise gennemsnit af andelen af positive svar på spørgsmålet: ”Jeg arbejder med 
spændende ting i skolen” opgjort for elever fra 4.-9. klasse på alle 4 LEAPS-skoler 
Kilde: Aalborg Universitet datakørsel, marts 2021 

51%

56%

56%

54%

44%

43%

Forår
2019

Efterår
2019

Efterår
2020

Forskel: 

+13% 

+12% 

-3% 

Andel positive svar, LEAPS-elever Andel positive svar, ikke LEAPS-elever 



KATA FONDEN ÅRSRAPPORT 2020 |  25

20 
 

Den positive udvikling for LEAPS-elevernes engagement, der ses ovenfor, kan yderligere nuanceres ved 
en differentiering mellem resultaterne for henholdsvis mellemtrin og udskoling. Grundlæggende set 
udgør overgangen mellem de 2 faser i skoleforløbet et opmærksomhedspunkt, idet forskning peger på, 
at almenelever i udskolingen oftest ligger på et lavere niveau end elever på mellemtrinnet, hvad generel 
skoleinteresse angår.6  

At der ses et fald i interesse ved overgangen mellem de 2 faser bekræftes i følgeforskningens 
foreløbige resultater, hvilket ligeledes udgør et centralt omdrejningspunkt for den naturfaglige 
interesseudvikling, der behandles i afsnit 3. I det følgende præsenteres LEAPS-elevernes 
surveybesvarelser for det udvalgte spørgsmål omhandlende engagement. 
 
 

 
 
At der ses en nedgang i elevengagementet, når resultaterne for mellemtrin og udskoling sammenlignes, 
er forventeligt og i overensstemmelse med føromtalte undersøgelser på området. Den aldersbetingede 
forskel i elevernes vurdering af interesse, udgør et fortsat fokusområde i LEAPS-indsatsen. Resultaterne 
fra spørgeskemaundersøgelsen sammenholdes løbende med elevernes oplevelse af den ændrede 
skolehverdag, som det udtrykkes i det følgende.    
 

 
6 Hansen, A.T.; Jensen, V.M. & Nielsen, C.H. (2017): Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse – en kvantitativ analyse af 
elevernes faglige deltagelse og interesse før og efter reformen   

”INDIKATION” 
FIGUR 
 4.–6. klasses LEAPS-elever synes skolen er mest spændende 
”Jeg arbejder med spændende ting i skolen”, 2019-2020, 4 skoler, kun LEAPS-elever (n=1612) 
 

 
 
 
Note: Figuren viser generel elevinteresse som det procentvise gennemsnit af andelen af positive svar på spørgsmålet: ”Jeg 
arbejder med spændende ting i skolen” opgjort for elever på LEAPS-årgange fra 4.-9. klasse på alle 4 LEAPS-skoler 
Kilde: Aalborg Universitet datakørsel, marts 2021 
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1.2 Engagementet øges lidt for pigerne og meget for drengene i LEAPS 

Nationale sammenligninger mellem drenge og pigers faglige resultater i skolen peger på, at drengene 
sakker bagud målt på afgangskarakterer, hvorfor der eksisterer en risiko for, at der på sigt vil opstå en 
stor forskel mellem drenge og pigers faglige resultater.7 Resultater fra den seneste PISA-måling viser, at 
pigerne klarer sig væsentlig bedre i læsning samtidig med, at de har indhentet drengene i både 
naturfag og matematik som konsekvens af, at pigerne har fastholdt deres niveau, mens drengene er 
gået tilbage.8  

Det er ikke en eksplicit målsætning i LEAPS at udligne forskellen mellem drenge og pigers faglige 
præstationer i skolen, men det er et interessant fund i følgeforskningen, at LEAPS-pædagogikken i høj 
grad ser ud til at appellere til drengene. Dog skal det pointeres, at pigerne ligger højest i alle 3 målinger 
(jf. nedenstående figur), så der ses ligeledes en positiv vurdering af at arbejde med LEAPS hos pigerne. 

 
7 Undervisningsministeriet (03.12.2019): PISA 2018: Drenge taber terræn, lokaliseret på 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/dec/191202-pisa-2018-drenge-taber-terraen 
8 VIVE (2018): PISA 2018 – Danske unge i en international sammenligning 

FIGUR 
Elevinterview: LEAPS er en anden måde at lære på 
 
Jeg tænkte dengang, at jeg ikke kunne finde ud af det, for jeg var ikke ret god til 
at samarbejde med andre. Via LEAPS blev jeg tvunget til det, og vi er blevet 
gode til at tage hensyn til andres ideer samt sørge for, at alle laver noget.  
I starten var vi meget bekymrede for, at vi ikke lærer det, vi skal. … Vi har lært 
nye måder at tænke på samt at lære med hænderne. Vi er gode til at tage ansvar 
og arbejde seriøst i projekterne. Vi føler, at vi lærer noget og bliver dygtige. 
Jeg tænker meget på, at når jeg går ud af 9. klasse, vil der ikke være LEAPS i 
gymnasiet, og det kan godt blive en svær overgang, for vi er vant til at bevæge 
os og være aktive.  

            Elev i 9. klasse på LEAPS-skole 
Kilde: Kata Fonden interview 2020 
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At man som elev oplever et match mellem læringspræferencer og måden, hvorpå skolen er indrettet, 
har afgørende betydning for de faglige resultater. Noget kan indikere, at grundskolen er kommet under 
pres i forhold til drengene, da forskellen mellem de 2 køns karaktergennemsnit aldrig har været større.9 
Det kan have afgørende indflydelse på drengenes videre uddannelsesmuligheder, at de oplever faglig 
succes i skolen via en pædagogisk tilgang, der giver flere måder at være dygtig på i skolen. 

I LEAPS søges det generelle engagement løftet via en projektbaseret didaktik, der bygger bro mellem de 
teoretiske og praktiske dimensioner af fagene. Eleverne arbejder med virkelighedsnære 
problemstillinger, der gør undervisningen relevant, konkret og vedkommende, og ambitionen er at 
fastholde samtlige elevers interesse gennem hele deres skolegang.   

Det kan konstateres, at der i Aalborg Universitets survey ses en stigning i engagement for drengenes 
vedkommende, som illustreret ovenfor. Der kan være mange årsager til, at drengene oplever et godt 
match med LEAPS, hvilket i det følgende nuanceres via observationer fra praksis.  

 
9 Den Sociale Kapitalfond (2017): Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen   

”INDIKATION” 

FIGUR 
Kan LEAPS mindske forskellen mellem drenge og pigers engagement? 
”I hvor høj grad kan du lide at arbejde med projekt (LEAPS)” 2019-2020, 4 skoler, kun LEAPS-
elever (n=1612) 

 

 

Note: Figuren viser andelen af positive svar på spørgsmålet: ”I hvor høj grad kan du lide at arbejde med projekt (LEAPS)” 
opgjort for elever fra 4.-9. klasse på alle 4 LEAPS-skoler. I surveyen er udelukkende LEAPS-elever blevet bedt om at 
besvare spørgsmålet. 
Kilde: Aalborg Universitet datakørsel, marts 2021 
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Som det antydes i citatet, ser det ud til, at LEAPS skubber til balancen mellem kønnene. Set i forhold til 
den nationale udvikling, kan der på LEAPS-skolerne identificeres en tilsvarende tendens til fordel for 
pigerne, som gengivet nedenfor. Det kan dog samtidigt konstateres, at karakterforskellen mellem 
kønnene mindskes i LEAPS, hvilket rummer spændende perspektiver for den videre LEAPS-indsats. Det 
vil være interessant at følge, hvorvidt det lykkes at vende udviklingen og skabe de bedst mulige 
betingelser for, at forskellen mindskes, jo mere erfaring eleverne får i LEAPS. Den foreløbige konklusion 
er, at LEAPS-pædagogikken engagerer både piger og drenge i lidt højere grad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 
Lærerinterview: LEAPS får drengene med 
 
Jeg følte, at det var pigerne, der styrede folkeskolen rent fagligt, men LEAPS 
har fået flere drenge med, fordi der er noget, de kan bygge med hænderne. 
Pigerne har overhånden, da de er mere modne. Man har lavet skole for 
pigerne med en boglig tilgang, men vi har fået drengene med på vognen, og 
så er der nogle piger, der falder fra, fordi det ikke længere kun er bogligt. 

            Lærer og naturfagsvejleder på LEAPS-skole 
Kilde: Kata Fonden interview 2021 

”INDSIGT” 
FIGUR 
Udgangspunkt: Der er forskel på piger og drenges karakterer på LEAPS-
skolerne før LEAPS  
Afgangsprøvekarakterer, samlet gennemsnit, drenge og piger, 4 LEAPS-skoler, FP9 2018-2020 
 
 

 

Note: *Skoleåret 2019/2020 udgjorde det første år, hvor en LEAPS-årgang afsluttede 9. klasse på den første LEAPS-skole. 
Tallene i figuren skal således læses som skolernes udgangspunkt og ikke som et resultat af LEAPS.  
FP9 = Folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk 
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1.3 LEAPS-skolerne har faldende fravær  

Fravær har konsekvenser for både den enkelte og for fællesskabet, idet tilstedeværelse og deltagelse 
er en forudsætning for læring. Der rettes derfor en generel opmærksomhed mod at følge udviklingen i 
LEAPS-elevernes fravær. 

De 4 LEAPS-skoler har alle en positiv udvikling i forhold til at reducere elevfravær, og samlet set ses en 
tydelig nedgang i perioden, hvor implementeringen af LEAPS finder sted. Som det ses, har skolernes 
oprindelige udgangspunkt været højere end det kommunale niveau, men fraværet er i perioden 2018-
2020 nedbragt markant, hvilket ligeledes gør sig gældende for de øvrige skoler i kommunen. Det 
bemærkelsesværdige fald i fraværsprocenten i den sidste del af skoleåret 2019/2020 må til en vis 
grad tilskrives den nationale nedlukning forårsaget af Coronaepidemien, hvilket gør sig gældende for 
hele landet. 

 

 

 

Nedgangen i det relativt høje fravær er en tendens, der kan observeres på tværs af alle LEAPS-skoler, 
og det kan være en indikation på, at eleverne i højere grad end tidligere finder skolen attraktiv. Således 
kan fravær i sig selv udgøre en relevant trivselsmarkør, som dog skal ses i lyset af, at der er mange 
lokale påvirkninger, der bør inkluderes i analysen. 
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Fravær i grundskolen er bekymrende af mange grunde. Fravær har bl.a. indflydelse på den enkelte 
elevs faglige udbytte af undervisningen, hvorved elever med højt fravær gives et ringere udgangspunkt 
for den videre vej i uddannelsessystemet.  

Et højt fravær i grundskolen har således direkte effekt på den enkelte elevs karakterer. Med de 
skærpede adgangskrav, der er til ungdomsuddannelserne, kan reduceret fravær være én af nøglerne til 
at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Sammenhængen mellem karakterer og fravær er undersøgt i 2012/2013 af Undervisningsministeriet10  
og igen i 2020 af VIVE.11 Resultaterne peger entydigt på, at det er helt afgørende, at eleverne har så 
lavt et fravær som muligt, hvis de skal klare sig så godt som muligt. Nedenstående figur illustrerer 
sammenhængen mellem fravær og karakterer. Vejen til at få flere elever i gang med en uddannelse er 
at nedbringe både det generelle fravær samt det fravær, der ligger i den høje ende.  

Karakterkravet er for nogle elever en væsentlig første barriere, og fravær influerer i høj grad på de 
faglige resultater. Fælles for alle 4 LEAPS-skoler er, at såvel det generelle fravær som det fravær, der 
overstiger 10%, er nedbragt i bemærkelsesværdig grad. Nedenstående figur viser, at der er et stort 
potentiale for LEAPS-skolerne i at mindske de 2 højeste kategorier af fravær.    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Undervisningsministeriet UNI-C (2013): Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 
11 VIVE (2020): Panelanalyse af bekymrende skolefravær 

”INDSIGT” 

FIGUR 
Sammenhæng mellem karakterer og elevernes fravær på LEAPS-skolerne 
før LEAPS 
Fravær og afgangsprøvekarakter i 9. klasse, 4 LEAPS-skoler samlet, 2019/2020 

   
Note: FP9-karakterer er fra skoleåret 2019/20. Tallene er beregnet af Kata Fonden. 
FP9 = Folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse 
Kilde: Styrelsen for IT og læring, Uddannelsesstatistik.dk 
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1.4 Perspektivering 

Ved sammenligning af flere datakilder, kan der identificeres et interessant paradoks, som fremadrettet i 
LEAPS-indsatsen vil være genstand for yderligere analyse. Til trods for det markant stigende 
engagement og det tilsvarende faldende elevfravær, kan der ikke spores en tilsvarende positiv udvikling 
i de nationale trivselsmålinger på tværs af skolerne.12 Det kan hænge sammen med, at de årlige 
trivselsmålinger tager udgangspunkt i et helskoleperspektiv, som ikke i tilstrækkelig grad formår at 
indfange de specifikke påvirkninger, der følger med at være en LEAPS-skole. Eksempelvis spørges der 
ind til en del forhold såsom udeområder, undervisningslokaler og toiletforhold, der ikke umiddelbart er 
relateret til LEAPS, men som tæller med i det samlede trivselsbillede.  

En anden forklaring kan være, at trivslen rent faktisk falder i de første 1-2 år af LEAPS-
implementeringen, hvor alt er nyt og kræver tilvænning. Erfaringsmæssigt kan det konstateres, at der i 
begyndelsen ses et fald i andelen af elever med den højeste trivsel. Det er således erfaret, at 
indkøringsfasen påvirker trivslen, og det vil fremadrettet være et opmærksomhedspunkt, der følges 
sideløbende med udviklingen i elevengagementet samt de effekter, det har på elevernes 
tilstedeværelse på LEAPS-skolerne. Det bliver i forlængelse heraf interessant at se, om ovenstående 
resultater vil have en positiv effekt på elevernes uddannelsesmuligheder efter grundskolen. 

1.5 Kritiske succesfaktorer 

EEnnggaaggeemmeenntteett  ddrriivveerr  rreessuullttaatteerrnnee  
I LEAPS er elevernes interesse for at gå i skole den enkeltfaktor, der antages at have størst betydning, 
og som dermed udgør den primære drivkraft i forhold til de øvrige resultater. Meget tyder på, at det, set 
fra elevernes synspunkt, netop er den ændrede skolepraksis, der skaber nye deltagelsesmuligheder. 
Motivationen for at komme i skole hver dag, skaber fundamentet for de faglige resultater. Det er en 
grundantagelse i LEAPS, at øget engagement blandt andet kan bidrage til reduceret elevfravær, idet 
projektforløbene opmuntrer eleverne til at tage et kollektivt ansvar for undervisningen, hvorved 
eleverne føler sig forpligtede i forhold til hinanden. Der er mange faktorer, som kan påvirke elevernes 
fravær. Det kan imidlertid på nuværende tidspunkt konstateres, at fraværet falder samtidig med, at 
engagementet løftes, og det bliver interessant de kommende år at følge, om LEAPS-indsatsens 
foreløbige resultater vil afspejles i elevernes afgangskarakterer.  

SSttrruukkttuurr  ggiivveerr  ppllaaddss  ttiill  uuffoorruuddssiiggeelliigghheedd  
Det er en kompleks opgave at tilrettelægge en engagerende undervisning, der tilgodeser samtlige 
elever ved at forene den teoretiske, praktiske og kreative dimension af læring. Omstillingen til LEAPS 
som det pædagogiske grundlag for varetagelse af skolens kerneopgave, stiller nye krav til lærerne og 
forudsætter, at man som underviser kan trives med en vis uforudsigelighed. Denne grundpræmis 
problematiseres ofte af lærere inden påbegyndelsen af LEAPS, men fylder gradvist mindre i takt med de 
konkrete erfaringer med tilrettelæggelse og gennemførelse af en undervisning, der i høj grad er 
organiseret. I LEAPS er struktur et nøgleord, og god projektplanlægning giver plads til et vist element af 
uforudsigelighed. Som beskrevet i introduktionen, gennemgår alle lærere et omfattende 
uddannelsesforløb på skolen, hvor der er fokus på udvikling og kvalificering af den projektbaserede 
tilgang til undervisningen tæt på lærernes praksis.      

 

 

 
12 Baseret på opgørelse af de 4 skolers samlede trivselsscore i den nationale trivselsmåling fra 2017-2020 
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Stor begejstring for LEAPS, stigende interesse for naturfag og øgede Deeper 
Learning-kompetencer. Det er blot nogle af de interessante tendenser, som 
følgeforskningsteamet fra Aalborg Universitet kan pege på i deres observationer 
af eleverne på de fire LEAPS-skoler. Vi har bedt forsker, Lars Bang Jensen, om 
at uddybe de mest interessante tendenser i den nyeste empiri.

Elever er
positive overfor
LEAPS

Siden 2018 er LEAPS-elevernes udvikling blevet nøje 
observeret af et forskerhold fra Aalborg Universitet. 
Og selvom der endnu er tale om en relativ lille data-
mængde, er der grund til forsigtig optimisme.

Sammenhæng mellem at kunne lide gruppearbejde 
og LEAPS
Langt de fleste elever er positive over for LEAPS. Ifølge 
Lars er det en tendens, der er værd at bide mærke i. 

”Når vi ser så klokkeklare indikationer i tallene, så 
synes jeg det er en spændende tendens,” siger han. 
Og særligt glæden ved LEAPS og dét at arbejde i 
grupper er bemærkelsesværdig. 

”Noget af det særlige ved LEAPS er de her gruppepro-
cesser over længere forløb, hvor eleverne skal sam-
arbejde. Vi kan se i tallene, at der er sammenhæng 
mellem hvor glad man er for at arbejde med LEAPS og 
i grupper,” pointerer Lars og understreger: 

”De kompetencer man får ved gruppearbejde, er uhyre 
vigtige for at lykkes med LEAPS.”

Ingen negativ effekt ved corona
Og trods vanskelige vilkår under corona-nedlukningen, 
kan der ikke måles udsving i glæden ved at arbejde 
med LEAPS.

”Der er ingen tegn på, at corona har slået negativt ind 
på LEAPS. Det er positivt og vigtigt, at man ikke går 
tilbage. LEAPS-forløb har alt andet lige haft nogle svære 
betingelser under nedlukningen. Men det har ikke dul-
met elevernes begejstring for LEAPS,” siger Lars Bang 
Jensen, der samtidig anerkender lærerne for at være 
dygtige til at skabe online LEAPS-aktiviteter i det omfang, 
det har kunnet lade sig gøre.

Naturfag har betydning i hverdagen
Fokus på naturfag og STEM spiller en stor rolle i LEAPS. 
Og tallene peger på, at naturfag har en reel indvirkning 
i elevernes hverdag. 

”Indvirkningsfaktoren er høj. Den er ikke steget, men 
den har bevaret et meget højt niveau ift. hvordan 
eleverne oplever naturfag som noget, de kan bruge i 
hverdagen. Og det synes jeg er lidt interessant,” udtaler 
Lars Bang Jensen.

Derudover ser det ud til, at den naturfaglige interesse 
i udskolingen fastholdes, modsat hvad man typisk ser 
i andre rapporter, hvor interessen for naturfag daler.* 

Interview med Lars Bang Jensen, 
Center for Uddannelsesforskning på 
Aalborg Universitet

* Aalborg Universitetsforlag (2020): Udfordringer og succeser i skoleudvikling – når tallene taler

KLOKKEKLARE INDIKATIONER:
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Lars Bang Jensen peger på en forklaring:

”Elever i udskolingen bliver ofte skuffet over det didak-
tiske indhold i naturfagene. LEAPS-forløbene kan være 
bedre til at få indfriet nogle af de forventninger, eleverne 
har til indholdet, og det kan være en forklaring på, at 
LEAPS ikke oplever det samme dyk i naturfag,” mener Lars.

Stigende interesse for naturfag
De seneste tal peger også på en interessant sammen-
hæng mellem, hvordan eleverne opfatter naturfag i 
skolen, og i hvor høj grad de kan lide LEAPS. Og den er 
især udtalt for drengene i udskolingen. 

”Drenge der i høj grad kan lide at arbejde med LEAPS, 
har en høj grad af interesse for naturfag. Og den er mere 
udtalt end hos pigerne,” siger Lars Bang Jensen, der 
finder de kønslige variationer interessante.

”De kønslige forskelle kan være interessante at kigge 
på. Drenge og piger modnes forskelligt i forhold til kom-
petencer og ressourcer i løbet af folkeskolen. Så derfor 
kan der også være en forskel i LEAPS-tilgangen,” mener 
han og uddyber:

”Den praktiske undervisning har fået sværere vilkår. 
Og der er både drenge og piger, som har brug for den 
praktiske dimension. Hvis man skal lære noget, skal 
man være engageret i forskellige medier, som ikke kun 
er abstrakte,” mener Lars. Han understreger, at det 
praktiske arbejde tager tid, og netop tiden er til rådighed 
i et LEAPS-forløb, hvorfor den praktiske dimension kan 
få mere plads. 

Der er også optimisme at spore i elevernes lyst til at 
arbejde med naturfag i fremtiden.

”Man kan se, at den positive grad ift. om de kunne 
tænke sig at arbejde med naturfag, er steget. Så det er 
positivt. Hvad det skyldes kan vi ikke sige endnu, men 
det er interessant,” siger Lars.
 
Bedre til feedback
Udover begejstringen for LEAPS og den stigende 
interesse for naturfag, er der også tydelige tegn på, at 
LEAPS øger elevernes feedback-kompetencer. 

”I LEAPS har du en feedbackkultur fra start. Så der tror 
jeg, at man som elev får nogle bedre vilkår for at kunne 
genkende feedback, end man gør i den traditionelle 
undervisning, hvor man kan være i tvivl, om de kender til 
feedback,” mener Lars, der henviser til en undersøgelse* 
der viste et skisma mellem, hvad lærerne mente de gav 
feedback på, og hvad eleverne følte de fik feedback på. 
I LEAPS forholder det sig anderledes. 

”Der er en klar indikation i tallene der viser, at eleverne 
arbejder med, og forstår feedback. Det er rigtig vigtigt, 
da god undervisning, iflg. John Hattie, kendetegnes ved, 
at der er god, formativ feedback mellem lærer-elev og 
elev-elev. Og det er der god grobund for i LEAPS. Det er 
meget positivt,” siger Lars Bang Jensen.

Deeper Learning-kompetencer vigtige i fremtiden
Om de øgede feedback- og samarbejdskompetencer 
kan stille eleverne bedre i uddannelsessystemet, bliver 
spændende at følge, og ligeså, om flere vil vælge en 
naturfaglig uddannelse.

”De her kompetencer er vigtige for at kunne gennem-
føre en ungdomsuddannelse, for en stor del af det er at 
samarbejde. Så det vil være enormt spændende at følge 
LEAPS-eleverne i deres videre liv,” slutter Lars Bang 
Jensen. 

BAGGRUND
Lars Bang Jensen er tilknyttet Center for 

Uddannelsesforskning på Aalborg Universitet, som 
står bag følgeforskningen i LEAPS. Dataindsamlingen 
foregår ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser og 
interviews med LEAPS-elever på de fire skoler. 

Der måles på elevers generelle interesse for skolen,  
interesse for naturfag og Deeper Learning-kompetencer. 

AAU udgiver en følgeforskningsrapport hvert år. 
Du kan læse alle udgivne rapporter her: 

https://leapsskoler.dk/publiceredeforskningsrapporter/

* Aalborg Universitetsforlag (2020): Udfordringer og succeser i skoleudvikling – når tallene taler
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2. Fagligheden kan løftes med LEAPS 
Dette observeres på følgende måde: 

1. Skolens progression fra eget udgangspunkt følges bedst via lokale standardtests 
2. Der er indikationer på, at LEAPS løfter fagligheden og særligt i matematik 
3. CASE: Læsning i indskolingen kan løftes med LEAPS  

 
2.1 Skolens progression fra eget udgangspunkt følges bedst via lokale standardtests 

Det er et af hovedmålene i LEAPS, at elevernes grundfaglighed løftes, og derfor følges der løbende op 
på denne del i projektet. En af de vigtigste succesparametre i LEAPS, er skolens egen progression. Alle 
skoler står med forskellige udgangspunkter, når de påbegynder arbejdet med LEAPS i form af 
elevgruppe, geografisk placering, bygninger, personale osv. Det er derfor ikke meningsgivende at 
sammenligne skolerne direkte på resultater, men derimod om skolerne løfter sig fra deres 
udgangspunkt, da processen startede.  

For at kunne følge skolernes progression, måles den faglige udvikling via faglige standardtests, der 
administreres lokalt. LEAPS-skolerne har en fast årlig testrytme, hvorfra der opsamles tal på 
årgangsniveau. Dette giver mulighed for en løbende opfølgning, hvor tendenser opfanges og bruges til 
refleksion over behovet for justeringer og indsatser. Resultaterne udgør et samlet billede fra LEAPS-
skolerne. Bag de overordnede tal, er resultater på årgangs- og skoleniveau.  

Tallene i dette afsnit stammer fra faglige standardtest, som anvendes på de fleste skoler, hvor der årligt 
testes i dansk og matematik.13 Der er dog stor variation i systematikken af indsamling og 
dokumentation af resultater på skolerne, hvorfor datasættet på nuværende tidspunkt ikke er komplet. 
Netop for at sikre fokus på progression, er resultaterne indekseret således, at progressionen kan 
sammenlignes på tværs af skolerne. 

2.2 Der er indikationer på, at LEAPS løfter fagligheden og særligt i matematik 

Testresultaterne i fagene dansk og matematik er analyseret og kombineret i et samlet indeks, der 
udtrykker den overordnede progression i grundfagligheden. Der ses indikationer på, at LEAPS kan løfte 
fagligheden generelt og særligt i matematik. Figuren viser den samlede udvikling i dansk og matematik 
for elever på LEAPS-årgange og ikke LEAPS-årgange. Totalt set har eleverne på LEAPS-årgangene 
oplevet et større fagligt løft end de elever, der ikke har arbejdet med LEAPS. 
 

 
13 Hogrefe (2021): Diagnostiske pædagogiske prøver i dansk og matematik 
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Resultaterne skal ses som en foreløbig indikation. Der er forskel fra skole til skole, og der ses desuden 
en variation for de enkelte årgange. Der vil i de kommende år blive dannet et mere solidt 
datafundament at bygge indsigterne på.  

Særligt i matematik ser det ud til, at LEAPS kan være med til at løfte elevernes faglighed. På figuren 
herunder ses udviklingen i elevernes testresultater opdelt i andelen af elever med mindst 1 års LEAPS-
undervisning samt andelen af elever, der endnu ikke er i gang. 

”INDIKATION” 
 
FIGUR 
LEAPS-eleverne kan potentielt fagligt løftes mere end ikke LEAPS-elever 
LEAPS-årganges resultater i dansk og matematik set i forhold til ikke LEAPS-årgange 2017-2020 (n=86 
årgangsresultater)  
 
 

  

Note: Figuren bygger på data opsamlet på LEAPS-skolerne. Data er indekseret, så de viser elevernes faglige progression frem for absolut resultat.  
”LEAPS-årgange” er årgange, der har arbejdet med LEAPS i mindst 1 år ifølge implementeringsmodellen som beskrevet i introduktionen. Skoleåret 
2017/18 er anvendt som baseline (indeks 100), da ingen årgange på dette tidspunkt havde arbejdet med LEAPS i et helt skoleår. 
Kilde: Årgangsresultater fra fagtest i dansk og matematik på de 4 LEAPS-skoler 
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Det er ikke muligt at påvise en direkte sammenhæng mellem LEAPS og matematikresultaterne på 
nuværende tidspunkt. Resultaterne vist ovenfor indikerer dog, at der er noget, der bør undersøges 
nærmere i det kommende år. Det gælder fortsat i forhold til opfølgning på testresultater, men også 
kvalitative undersøgelser af, hvordan eleverne oplever samspillet mellem LEAPS og matematik. 

2.3 CASE: læsning i indskolingen kan løftes med LEAPS 

Det er interessant også at undersøge eksempler fra de enkelte skoler. Dels kan de være udtryk for et 
mere generelt fænomen, som kan undersøges nærmere, og dels kan eksemplerne benyttes internt 
blandt LEAPS-skolerne som inspiration til, hvordan det faglige niveau kan løftes gennem projektbaseret 
læring. 

På LEAPS-skolerne viser der sig løbende eksempler på faglige løft. Et interessant eksempel er blandt 
andet i indskolingen på én af skolerne. Her har 2 årgange, der begge er startet med LEAPS i 1. klasse, 
haft bedre læseresultater end i de 4 foregående år på skolen. 

”INDIKATION” 

FIGUR 
Særligt i matematik ser det ud til, at LEAPS kan løfte fagligheden 
LEAPS-årganges resultater i matematik set i forhold til ikke LEAPS-årgange (n=51 årgange) 
 

  

Note: Figuren bygger på data opsamlet på LEAPS-skolerne. Data er indekseret, så de viser elevernes progression frem for absolut resultat. 
”LEAPS-årgange” er årgange, der har arbejdet med LEAPS i mindst 1 år ifølge implementeringsmodellen som beskrevet i introduktionen. 
Skoleåret 2017/18 er anvendt som baseline (indeks 100), da ingen årgange på dette tidspunkt havde arbejdet med LEAPS i et helt skoleår. 
Kilde: årgangsresultater fra fagtest i matematik på de 4 LEAPS-skoler 
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Det styrker eksemplet yderligere, at også 2. årgang i 2019/20 har haft meget positive læseresultater. 
Samtidig er årgang 2020/21 den første, der også har arbejdet med LEAPS i 0. klasse. Resultaterne er 
delt med det resterende LEAPS-netværk sammen med nedenstående indsigter.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”INDSIGT” 

FIGUR 
LEAPS kan give et læseløft i indskolingen 
Andelen af gode læsere på 1. årgang på én LEAPS-skole før og efter LEAPS (n=5 årgange) 

 

  
Note: ”Før LEAPS” er udregnet som gennnemsnittet af andelen af elever i kategorien ”gode læsere” på 1. årgang de 
foregående 3 år inden LEAPS-opstart på skolen. ”Efter LEAPS” er udregnet som gennemsnittet af andelen af elever i 
kategorien ”gode læsere” på 1. årgang i de to første år med LEAPS på skolen.  
Kilde: Årgangsresultater fra fagtest i læsning/stavning på én LEAPS-skole 
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FIGUR 
Lærerinterview: Eleverne læser og skriver mere end tidligere 
Eleverne læser og skriver meget mere end tidligere. Det er nødvendigt for at kunne 
løse de problemstillinger, de arbejder med. Danskfaget læner sig i langt højere grad 
op ad naturfagene. En svag læser i 2.klasse kan pludselig læse ordet ”hydraulik”, 
fordi det er et vigtigt ord at kunne læse, og ved at vi tager udgangspunkt i de 
teknikker, der er brug for, for at læse det, så bliver teknikkerne også relevante. Vi er 
ikke længere så bundet af et bogsystem. Vi er bevidste om, hvad det er for en 
læseteori, vi læner os op ad, og hvilke metoder vi bruger, og så er vi konsekvente 
omkring det. Bogsystemet styrer det ikke – lærerne styrer det. 

                          Læsevejleder på LEAPS-skole 
Kilde: Kata Fonden interview 2021 
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Den vigtige pointe er, at eleverne i LEAPS oplever et større incitament til at kunne læse, når de skal 
anvende det til noget konkret. Det kommer ligeledes til udtryk som en konsekvens af det øgede 
tværfaglige samarbejde. Set fra lærernes perspektiv, er der i LEAPS rig mulighed for at være mere 
konsekvent i anvendelsen af én bestemt læseteori. Der vil fremadrettet være fokus på at følge de gode 
læseresultater og ikke mindst rette fokus mod det, der gør en positiv forskel. 

2.4 Perspektivering 

De tilgængelige resultater indikerer, at arbejdet med LEAPS kan være med til at løfte elevernes 
resultater i dansk og matematik. Der er mange faktorer, der har indflydelse på en skoles resultater, og 
det er vanskeligt at påvise en direkte kausal sammenhæng mellem LEAPS og f.eks. de bedre resultater 
i matematik. Det kan dog tolkes ud fra de kvalitative undersøgelser, at eleverne profiterer af en mindre 
lærebogsstyret og mere anvendelsesorienteret matematikundervisning, hvor matematik sættes i 
sammenhæng med andre fag.  

Det er vigtigt at kunne følge udviklingen med jævne intervaller. Man skal kunne opfange både positive 
og negative udsving for at følge op på disse og undersøge, hvorvidt det er noget, der kræver ekstra 
fokus. Derfor er der i opfølgningsarbejdet fokus på data, som kan indsamles mindst én gang årligt på 
årgangsniveau.  

LEAPS-resultaterne indeholder data fra 4 skoler, så det er endnu begrænsede datamængder, der er 
tale om. Når der arbejdes med data fra årgange helt ned til 30-40 elever på de enkelte skoler, vil der 
forekomme udsving fra år til år.  

De præsenterede resultater skal således ses som indledende indikatorer på udviklingen i de faglige 
resultater med LEAPS. Fundamentet for den fremtidige opfølgning er lagt, og om 1-2 år vil datasættene 
blive mere komplette og progressionerne mere tydelige og robuste.  

2.5 Kritiske succesfaktorer 

TTeeaammeett  eerr  ffæælllleess  oomm  ffaagglliigghheeddeenn 
Det er lærerteamet, der i fællesskab skal sikre plads til fagligheden fra de fag, der er en del af et LEAPS-
forløb. Fokus på at få den fælles del af lærernes forberedelse til at fungere, synes at være vigtig. Hvis 
det enkelte team ikke formår at bringe fagene ind i projekterne, så de gensidigt beriger hinanden, men 
snarere konkurrerer om opmærksomheden, vil det være svært at opnå succes i LEAPS. Der påhviler 
således skolerne en forpligtigelse til at være tæt på alle teams og støtte op de steder, hvor der er behov 
for det.  

AArrbbeejjddeett  mmeedd  aannvveennddtt  ttvvæærrffaagglliigghheedd  lløøfftteerr 
Resultaterne indikerer, at matematik såvel som de øvrige fag i fagrækken kan have stor gavn af at blive 
integreret i LEAPS-forløb, hvor der naturligt er fokus på at skabe relevans og anvendt faglighed. 
Eksemplet omkring læseresultater indikerer, at det også kan være tilfældet i dansk. Arbejdet med at 
koble fagene på tværs skærper fokus på faglige mål, fagligt indhold samt de metoder, eleverne skal 
arbejde med.  

EElleevvppeerrssppeekkttiivveett  sskkaall  ii  ffookkuuss  
Det er elevernes snarere end lærerens perspektiv på læring, der er det primære fokus. Det er fra 
elevens perspektiv, at der skal opleves en sammenhæng, variation og relevans. Det er en afgørende 
faktor at have for øje, når LEAPS-forløbene tilrettelægges. I det følgende præsenteres udvalgte glimt fra 
LEAPS-skolernes hverdag, der blandt andet belyser, hvordan elevernes perspektiv bringes i fokus, som 
oplevet af elever, lærere og ledere.   
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Nyt skoleskema. Ny praksisvirkelighed. Ny organisering. LEAPS har bragt 
store forandringer med sig på skolerne, som involverer både elever, lærere 
og ledelse. Herunder kan du læse et uddrag af reaktioner på omstillingen til 
LEAPS.

Tæt på LEAPS set fra 
et elev-, lærer- og 
ledelsesperspektiv

Lærerne: Det giver engagerede elever
En af de ting, som flere lærere peger på, er det store 
engagement i LEAPS: ”Tingene bliver relevante. Det skal 
bruges til noget, og det giver engagerede elever. Eleverne 
vil sige, at de laver ting, der ikke er faglige, selvom det i 
høj grad er.”

Samtidig påpeges det, at LEAPS kræver tid og erfaring 
for at lykkes: ”I forhold til omstillingen kræver det, at alle 
lærere tænker ind i LEAPS. Mange har svært ved at se 
deres fag i projekterne. Det kræver erfaring med LEAPS 
og tid sammen.” 

Lederen: Afgørende at arbejde på årgangene
Og netop tid til planlægning og teamdannelse er noget 
af det, lederne er optaget af: ”Der er et stort ledelses-
mæssigt ansvar i at få dannet de rette teams, og være 
med der, hvor det enkelte team ikke står så stærkt. Det 
er afgørende at arbejde på årgangene, og så er fagene 
et fælles ansvar.”

Derudover understreges vigtigheden af konstant at ud-
vikle lærernes LEAPS-kompetencer: ”LEAPS er så grund-
læggende anderledes, og nogle oplevede at blive sat lidt 
fri. Lærerne har været gode, men vi skal stadig sørge for 
at tilgodese træningsaspektet.”

Eleverne: Man arbejder på en helt anden måde
Også eleverne har skullet omstille sig til en ny skolevir-
kelighed: ”Til at starte med var det virkeligt forvirrende, 
men hen ad vejen lærte vi det.” Trods en stejl lærings-
kurve, peger flere elever dog på den nye skolehverdag 
som motiverende: ”LEAPS er sjovt, for man arbejder på 
en helt anden måde. Det er med et fast emne, og det er 
specielle og sjove ting, som man er stolt af.” En tredje 

elev supplerer: ”I en almindelig skole er det ret kedeligt, 
og det er ofte læreren, der snakker. Man er heller ikke 
så kreativ, men selv fysik kan være spændende med 
LEAPS! Det er dejligt at arbejde mere med hænderne.”

Tværfagligt samarbejde er ikke kun nøglen – det er 
drivkraften 
For både lærere, ledere og elever har omstillingen til 
LEAPS medført store forandringer, særligt i forhold til 
det tværfaglige samarbejde. Det kræver nye måder at 
tænke og lære på, men det er i høj grad også drivkraften 
i LEAPS. En drivkraft, der giver en skoledag med mening, 
og som klæder eleverne på til at samarbejde og tænke 
problemløsende.
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3. LEAPS ruster eleverne til fremtiden via mere STEM 
    og tværfaglighed 
Dette observeres på følgende måde:  

1. LEAPS-elever eksponeres i højere grad for STEM 
2. LEAPS-elever fastholder interessen for STEM gennem hele skoleforløbet   
3. Tværfaglighed giver STEM-relateret viden, der har rod i virkeligheden 

3.1 LEAPS-elever eksponeres i højere grad for STEM  

Gennem de senere år har der været iværksat mange strategier for at løfte STEM-området i erkendelse 
af et relativt lavt præstationsniveau og en stor efterspørgsel efter kompetencer indenfor STEM-
området.14 LEAPS er eksponent for en nytænkende og unik tilgang til at skabe relevans i STEM-fagene, 
som bryder med den fagopdelte opfattelse af læring. I LEAPS bringes fagene i anvendelse på tværs og 
benyttes til løsning af praktiske problemstillinger på nyskabende og innovative måder. 

Grundtanken er således, at de naturvidenskabelige fag indgår i sammenhæng med de humanistiske og 
praktisk/musiske fagdomæner i skolen via tværfaglige projektforløb. Det er en klar målsætning, at 
eleverne skal præsenteres for STEM-relaterede aktiviteter i ethvert LEAPS-forløb, hvilket bidrager til en 
oplevelse af faglig relevans i en verden, hvor STEM-fagenes berettigelse stiger i takt med, at 
kompleksiteten i samfundet øges. 

Integrationen af STEM i en tværfaglig kontekst resulterer i en dybere forståelse af naturfagenes 
anvendelsesmuligheder. I størstedelen af alle LEAPS-forløb indgår relevante STEM-metoder såsom Den 
videnskabelige metode og Engineering design proces15, hvilket yderligere bidrager til at forstærke det 
naturfaglige grundlag, som LEAPS hviler på.  

 
14 DI Analyse (2019): Danmark halter bagefter på STEM-området 
15 For mere information, se www.leapsskoler.dk 
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I en almindelig folkeskole udgør naturfagene i gennemsnit kun ca. 25% af det samlede timetal. På 
LEAPS-skoler gennemføres det samme minimumstimetal samtidig med, at de naturfaglige elementer 
har en central placering i de gennemgående problemstillinger. Det betyder, at den samlede 
undervisningstid med STEM øges betragteligt, idet STEM indgår i alle projektforløb. 

 
 

 

”ILLUSTRATION” 

FIGUR  
LEAPS-elevers STEM-eksponering kan udgøre mere end 50% af 
undervisningstiden 
Anslået STEM-eksponering opgjort ud fra projekter og timetal, 4 LEAPS-skoler, 2020/2021 

 
Note: Udregnet på basis af timetal i naturfagene i timeplanen samt projekter med 100% STEM-tid   
Kilde: Projektoptælling for perioden 01.08.2020–31.12.2021 foretaget af Kata Fonden 
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FIGUR 
Lærerinterview: LEAPS handler om naturfag 

Det har noget at gøre med, at man finder en problemstilling. Når man har fundet den, 
er der typisk et videnskabeligt belæg for problemstillingen, som man går ud fra, og så 
bliver alle de andre fag koblet på STEM-fagene. Jeg tror, at det er det, der gør, at STEM 
kommer til at lyse meget mere igennem. Hvis vi tager alle vores projekter, udgør STEM 
ca. 60% samlet set. 

                                 Naturfagsvejleder, LEAPS-skole 

Kilde: Kata Fonden interview 2021 
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De tværfaglige tematikker sikrer således, at undervisningens tilrettelæggelse tilgodeser STEM-fagene i 
langt højere grad end i en traditionel fagopdelt skolevirkelighed. Set fra elevernes perspektiv består 
gevinsten i, at fagene fungerer som løftestang for hinanden i projektforløbene, hvorved eleverne 
motiveres til at orientere sig bredt i fagrækken og samtidig skærpe deres bevidsthed om fagenes 
individuelle muligheder og begrænsninger. 

 

 

 

3.2 LEAPS-elever fastholder interessen for STEM gennem hele skoleforløbet  

Internationale undersøgelser peger på, at der sker et markant fald i elevernes interesse for STEM op 
gennem skoleforløbet. Generelt set udviser størstedelen af alle børn positive holdninger til naturfag op 
til 10-årsalderen.16 Herefter kan der for mange elevers vedkommende identificeres et kritisk skift i 
interessen, som resulterer i, at det naturfaglige engagement daler betragteligt, hvilket udgør en 
grundlæggende problematik på STEM-området. Ved 14-årsalderen er holdningen til naturfag i nogen 
grad formet17, hvorfor de vigtige år i grundskolens ældste klasser kan siges at være definerende for 
elevernes langsigtede uddannelsesvalg.  

Ambitionen i LEAPS er at styrke elevernes interesse for naturfag i grundskolen og således skabe 
motivation for, at flere elever søger den naturvidenskabelige vej i deres videre uddannelsesforløb. Det 
er af denne grund et centralt fokuspunkt i følgeforskningen at monitorere udviklingen i elevernes 
naturfagsengagement. Det er endnu for tidligt at drage endelige konklusioner, idet LEAPS fortsat 
implementeres på skolerne, men det er på nuværende tidspunkt muligt at pege på tendenser.  

De foreløbige indikationer tyder på, at der i de ældste klasser ses en positiv udvikling i 
naturfagsinteressen i takt med LEAPS-implementeringen.  

 
16 Archer et. al. (2010): “Doing” science versus ”being” a scientist: Examining 10/11-year-old schoolchildren’s construction of science through 
the lense of identity  
17 Ibid. 

 
FIGUR 
Elevinterview: I LEAPS arbejder man med STEM, så det giver mening 
 

Når man nu tænker på undervisningen i en LEAPS-sammenhæng, så sætter man jo 
forskellige fag sammen under et projekt, så det kan godt være, at man førhen ikke var 
så interesseret i naturfagene, men når der nu bliver koblet andre fag til, som man 
måske interesserer sig for og ser en vigtighed i, så tror jeg, at det vil give én mere lyst til 
at undersøge naturfagene, fordi at når de nu bliver inddraget under et stort projekt, så 
er det vigtigt, at man lærer de forskellige ting, fordi de hænger sammen. 

    Elev i 9. klasse på LEAPS-skole 

Kilde: Kata Fonden interview 2020 
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Den positive indstilling til naturfag i LEAPS-udskolingen kan hænge sammen med den tværfaglige 
tilgang til undervisning i STEM-fagene, herunder udtrykt fra et elevperspektiv, hvor det særligt tillægges 
betydning, at LEAPS giver anledning til unikke læringsoplevelser, som er nemmere at huske.  
 

 

 
FIGUR 
Elevinterview: Naturfag er mere spændende med LEAPS 

Jeg synes faktisk, at det vi lærer i folkeskolen, er det, vi kommer til at bruge. I vores 
skole er vi faktisk rigtig gode til at snakke om naturfag, og jeg synes virkelig, at vi klarer 
os rigtig godt i naturfag. Jeg synes også, at det er blevet mere spændende, og LEAPS er 
virkelig en god måde at lære naturfag på, fordi vi fremlægger. … Jeg er ret sikker på, at 
det er noget, vi kommer til at bruge, når vi skal videre. Man glemmer det nemt, når man 
bare læser om noget på computeren, men når man laver en fremlæggelse om noget, så 
glemmer man det ikke så hurtigt. …  Før vi havde LEAPS, snakkede jeg ikke rigtig om, 
hvad der skete i skolen, fordi det var bare at læse på en computer og det samme hele 
tiden, men nu hvor vi laver store projekter, snakker vi rigtig meget om det herhjemme 
og også naturfag, fordi vi inddrager naturfag. 

    Elev i 9. klasse på LEAPS-skole 

Kilde: Kata Fonden interview 2021 
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”INDIKATION” 
FIGUR 
Interessen for naturfag blandt LEAPS-elever i 7.-9. klasse er stigende 
”Vi arbejder med spændende emner i naturfagene”, LEAPS-elever, 7.-9. årgang, 4 skoler (n=801) 
 

 

Note: Figuren viser generel naturfagsinteresse som andelen af positive svar på spørgsmålet: ”Vi arbejder med spændende emner i naturfagene” 
for 7.–9. klasse på alle 4 LEAPS-skoler.  
Kilde: Aalborg Universitet datakørsel, marts 2021 
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Det er bemærkelsesværdigt, at LEAPS-elever ser ud til at fastholde et naturfagligt engagement, hvilket 
står i kontrast til det motivationsdyk inden for STEM-fagene, som man typisk ser i overgangen fra 
mellemtrin til udskoling. Sammenholdt med internationale undersøgelser på området, såsom den 
senest gennemførte PISA-undersøgelse, der peger på en nedgang i de faglige præstationer for 
naturfag18, vil det være interessant at følge, hvorvidt det øgede elevengagement på sigt påvirker 
elevernes faglige resultater i naturfag.   

Rettes blikket mod mellemtrinnet, kan der på nuværende tidspunkt ikke konstateres en afgørende 
forskel mellem LEAPS-elever og ikke LEAPS-elever. Den naturfaglige interesseudvikling er undersøgt via 
indeks bestående af i alt 7 spørgsmål, og begge grupper følges ad med en marginalt højere vurdering 
hos ikke LEAPS-elever.  

Til gengæld ses en interessant forskel imellem de 2 elevgrupper, når det kommer til indvirkningsgraden 
og anvendelsen af natur/teknologi i hverdagen, som vist nedenfor. Forklaringen kan være, at det 
konsekvente fokus på at bringe STEM-fagene i anvendelse i LEAPS, giver optimale betingelser for såvel 
en praktisk som en teoretisk forståelse, der forstærker oplevelsen af relevans. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 VIVE (2019): PISA 2018 - Danske unge i en international sammenligning 

”INDIKATION” 

FIGUR 
LEAPS elever i 4.-6. klasse oplever i højere grad at kunne anvende natur/teknologi  
LEAPS-elever og ikke LEAPS-elevers interesse for natur/teknologi 2019-2020, 4 LEAPS-skoler, alle elever, 
4.-6. klasse (n=1137) 
 

 
Note: Figuren viser indvirkningsgraden = impact for natur/teknologi udtrykt ved 4 udvalgte spørgsmål omhandlende anvendelsen af naturfag 
opgjort for elever fra 4.–6. klasse på alle LEAPS-skoler. 
Kilde: Aalborg Universitet datakørsel, marts 2021 
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3.3 Tværfaglighed giver STEM-relateret viden, der har rod i virkeligheden 

Den klare målsætning i LEAPS om at skabe sammenhæng i elevernes læringsprocesser via en 
organisering af skoledagen, der understøtter det undersøgende perspektiv med henblik på at besvare 
det engagerende spørgsmål, skaber optimale rammer for dybde i læringen.  

De virkelighedsnære tematikker sikrer, at LEAPS-eleverne møder en anvendelsesorienteret tilgang til 
STEM-fagene, der i praksis betyder, at der anlægges et kvalitativt anderledes blik på STEM som 
præsenteret nedenfor. Der lægges vægt på, at eleverne skal tilegne sig læringsstrategier, som blandt 
andet indbefatter problemløsning og kritisk tænkning. I LEAPS-terminologien benævnes disse Deeper 
Learning-kompetencer og udgør en grundlæggende del af arbejdet med STEM-fagene.   

 

   

 

 
 

”ILLUSTRATION” 

FIGUR 
Lærerobservationer: Der arbejdes anderledes med STEM-fagene i LEAPS    

 Før LEAPS- 
observationer 

Med LEAPS-
observationer 

 
 
 

Science 
 
 

Lærebogsbaseret tilgang. 
Faglige emner behandles 
isoleret og fagopdelt i en 
bestemt rækkefølge. 

Undersøgende tilgang. 
Faglige emner 
behandles tværfagligt 
og i sammenhæng. 

Teknologi 

Ansvaret placeres hos 
naturfagslærerne. 
Teknologiforståelse 
understøttes via afgrænsede 
forløb og aktiviteter. 
 

Fælles ansvar i 
lærerteamet.  
Anvendelsesbaseret 
og kontekstbunden 
tilgang til teknologi. 

 
 
 

Engineering 
 
 

Metoden anvendes primært i de 
naturvidenskabelige fag. 
Manglende transferværdi til den 
øvrige undervisning. 
  

Metoden anvendes i 
alle fagkonstellationer. 
Metodisk grundlag og 
proces i 
almenundervisningen. 

 
 
 

Matematik 
 

 

Teoretisk matematik. 
Der lægges vægt på 
træningsaspektet af 
matematikfaget med fokus  
på facit og entydige svar. 

Praktisk matematik. 
Matematik bliver et 
anvendelsesfag, som 
udgør et redskab til at 
løse problemstillinger. 

 
 

Kilde: Kata Fonden interview med lærere og vejledere på LEAPS-skolerne 2021 
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3.4 Perspektivering 

At interessen for naturfag generelt på LEAPS-skolerne fastholdes på et stabilt niveau i perioden fra 
efteråret 2019 til efteråret 2020 vurderes i sig selv som værende et positivt resultat. Det er en periode, 
som i høj grad har været præget af nationale og lokale nedlukninger forårsaget af Coronaepidemien. 
Dette til trods har skolerne udvist stor kreativitet i forhold til at fastholde elevernes incitament til at tilgå 
undervisningen med undren og nysgerrighed. LEAPS har således været bragt i anvendelse på mange 
forskellige måder, hvilket har resulteret i, at elevernes naturfagsinteresse synes at være intakt.  

Det fremhæves af LEAPS-lærere, at den unikke tilgang til de naturvidenskabelige fag i LEAPS, skaber 
potentiale for en generel holdningsændring med øget naturfagligt engagement hos eleverne til følge. 
Det er en konsekvens af, at integrationen af STEM-fagene opfattes som en så naturlig del af 
projekterne, at eleverne ofte glemmer, at de arbejder med naturfag i og med, at det er de overordnede 
problemstillinger, der er styrende i arbejdsprocessen snarere end lærebogsorienterede emner.               

3.5 Kritiske succesfaktorer 

NNaattuurrffaaggssllæærreerrnnee  sskkaall  ddeellttaaggee  ii  tteeaammssaammaarrbbeejjddeett  
Der kan erfaringsmæssigt i LEAPS identificeres flere forhold, som har betydning for den STEM-
relaterede del af undervisningen. Først og fremmest er nøglen til succes, at naturfagsunderviserne 
indgår i planlægningen af alle LEAPS-projektforløb, så den naturfaglige vinkel kvalificeres bedst muligt. 
Det kræver en høj grad af koordinering og fagligt samarbejde at gennemføre projekter af høj kvalitet, og 
set i lyset af den øgede eksponering til STEM-fagene i LEAPS, spiller naturfagslærerne en central rolle.    

DDeerr  sskkaall  vvæærree  ppllaaddss  ttiill  ttrræænniinngg  aaff  eelleevveerrnneess  ffaagglliiggee  ffæærrddiigghheeddeerr  
Set i relation til naturfag, pointeres det af fagpersonale på skolerne, at træningsaspektet forstået som 
gentagen repetition af basale færdigheder er en essentiel del af STEM-fagene, der bør tænkes ind i 
ethvert projektforløb. Det er desuden et generelt opmærksomhedspunkt, at især matematikfaget skal 
have sin egen berettigelse og ikke blot bidrage til projekterne som et anvendelsesfag. Det sikres bedst 
ved i nogle projekter at lade de faglige områder i matematikfaget være styrende for valget af 
engagerende spørgsmål.     
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Hvordan får vi flere elever til at inter-
essere sig for naturfag og vælge en natur-
faglig uddannelse? Flere internationale 
undersøgelser peger på, at interessen for 
naturfag i skolen daler, des ældre man 
bliver. I LEAPS ser det dog ud til, at 
interessen fastholdes, men det er endnu 
for tidligt at svare på hvorfor. Vi har 
spurgt Jens Dolin, hvad han mener, 
årsagen til problemet er, og hvad løsningen 
kan være.

»Skal man ændre 
undervisningen, skal 
man ændre den til 
det, I gør i LEAPS«

Som barn kan du blive begejstret for det mest naturlige. 
En fugl der synger, et blad, den første sne. Flere under-
søgelser fastslår, at børns interesse for naturen er over-
vældende. Og børns umiddelbare begejstring for naturens 
mirakler er et vigtigt springbræt til deres interesse for 
naturfag, der i skolens første år er stor. 

»Fra 1.-3. klasse er eleverne interesseret i alt, også na-
turfagene. Men interessen for naturfag daler op gennem 
folkeskolen. Helt præcis hvorfor, er svært at pege på,« 

siger Jens Dolin, der er professor emeritus ved Køben-
havns Universitet. Men faktum er, at det har været sådan 
siden man først begyndte at måle på det. Og paradoksalt 
er det, at jo mere naturfag eleverne har, des mindre inte-
resserer de sig for det.

Science-kapital afgørende for den naturfaglige interesse
Én af problemstillingerne er børns mangel på ’science- 
kapital’, som især udvikles i hjemmet og gennem fritids-
interesser.

»Børn hvis forældre har en naturvidenskabelig baggrund, 
er generelt mere interesseret i naturfag. Man taler måske 
mere om naturfaglige emner omkring middagsbordet. 
Men de hjem er der ikke mange af. Derfor er der færre 
børn, der har en høj ’science- kapital’. Og det er svært at 
bryde det mønster,« mener Jens Dolin.

Samtidig daler børns science-kapital også i takt med de-
res alder, og det, mener Jens Dolin, kan hænge sammen 
med et kraftigt dyk i fritidsinteresser.

»Vi ser et generelt fald i fritidsinteresser over tid. I 3.- 4. 
klasse har børn typisk mellem 10-12 fritidsinteresser. Det 
falder til 4-5 stykker i 8. klasse. Og nogle af de interesser 
der ryger, er de naturvidenskabelige, da de ikke har lige så 
høj status. Og det smitter af på interessen i skolen, da det 
bliver sværere for eleverne at trække på deres øvrige liv, 
når de har naturfag i 8. klasse,« mener Dolin.

For få unge kan se sig selv arbejde med naturfag 
Forventningen om at arbejde inden for det natur-
videnskabelige felt, ligger ligeledes på et lavt niveau. 
Også denne problemstilling kan være svær at svare 
entydigt på, men Jens Dolin er ikke i tvivl om, at medie-
dagsordenen spiller ind. Og den er præget af kultur 
og politik.

Interview med Jens Dolin, Professor emeritus, 
Institut for Naturfagenes Didaktik, 
Københavns Universitet
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»I min barndom var ingeniøren helten. Men det er jo ikke 
tilfældet i dag. Undersøgelser viser, at jo mere udviklet 
et land er, des mindre interesse er der for en naturviden-
skabelig uddannelse,« siger Jens Dolin. Han påpeger dog 
også, at dagsordenen er ved at ændres med det mas-
sive fokus på klimaforandringer og den igangværende 
pandemi.

»Lige nu, hvor der bliver talt meget om vacciner og pande-
mier ser vi mange forskere i medierne, og de kan være 
med til at vise unge mennesker, at de kan løse problemer 
i fremtiden,« udtaler Jens Dolin.

Den tværfaglige tilgang er vejen frem
Og netop fokus på meningsfuldheden og det auten tiske 
samarbejde med omverdenen kan bane vejen for en øget 
interesse for naturfag og skolen generelt. 

»Med den tværfaglige tilgang er der plads til at eleverne 
kan forfølge nogle ting, de selv er interesseret i. De kan 
selv få lov at stille spørgsmålene. Og de kan gå ud over 
fagene,« siger Dolin, der ikke mener, at den stærkt fag-
opdelte undervisning er relevant:

»Fag i sig selv er uinteressante for eleverne. De findes 
jo ikke i den virkelige verden, men er bygget op gennem 
hundrede år, og kæmper om status og timetal. Naturvi-
denskaben er jo ikke sin egen verden, den er en del af 
verden,« understreger Dolin. 

Projekterne hænger ved
Jens Dolin, der tidligere har arbejdet som gymnasie lærer, 
har selv praktiseret projektbaseret undervisning. Og når 
han har holdt 25-års jubilæum med nogle klasser, er 
det slående, hvor lidt de husker fra deres undervisning i 
gymnasiet: »Ingen kunne huske konkrete ting fra fagene. 
Men de kunne huske projekterne,« fortæller han. Og 
netop den stærke kobling mellem proces og produkt 
kan have stor betydning for elevers motivation og læring 
i projektbaseret undervisning. Det har flere gæster på 
LEAPS-skolerne oplevet, som imponeres over elever, 

der i detaljer kan genfortælle om LEAPS-projekter, de 
arbejdede med for et år eller to siden. 

»Én af LEAPS’ 6 komponenter er jo fremstilling og frem-
visning af produkter, som motiverer og giver et drive. 
Mange mener, det er processen der er vigtig og produktet 
mindre relevant. Det er jeg uenig i. Produktet driver 
processen,« mener Dolin. På LEAPS-skolerne får produk-
terne en særlig plads på skolen, som dagligt minder 
eleverne om deres læring og udvikling.

Skoleudvikling tager tid
Er løsningen så blot mere projektbaseret læring med 
fokus på omverdenen for at skabe større interesse for 
naturfag? Svaret er langt fra så enkelt, men netop fokus 
på det lange, seje træk vækker genklang hos Jens Dolin: 
»Det tager mindst fem år at udvikle noget godt. Kultur 
tager tid at ændre og lærerne skal nå at omstille sig. 
Og dét at LEAPS er et helskole-tiltag med et langt tids-
perspektiv er vigtigt for at det kan lykkes,« mener Dolin 
og tilføjer: »Skal man ændre undervisningen, skal man 
ændre den til det, I gør i LEAPS.«

HVAD ER SCIENCE-KAPITAL?
I en dansk kontekst er science-kapital et nyt 

begreb, der er under udvikling. Science-kapital 
handler om, hvilke science-relaterede ressourcer 

og dispositioner børn og unge har med sig i 
‘rygsækken’, og som de opbygger gennem deres 
liv – i og uden for skolen. Det omfatter, hvad 
eleven ved om science, synes om science, 

hvilken viden elevens brede omgangskreds har 
om science, samt den daglige eksponering eleven 

har med science.

3 HURTIGE:
Tror du vi lykkes med at få flere til at tage en 

natur videnskabelig uddannelse? 
Ja, det tror jeg. Jeg synes jeg kan se en trend i øjeblikket,  

hvor naturfagene appellerer mere til folk. Jeg så fx 
en annonce for naturvidenskab på KU for nogle år 
siden med en ung pige, der sad med en lap top med 
indlandsisen i baggrunden. Der sker rigtig meget. 

Det fylder noget og der er kommet kolossale ressourcer til. 
Jeg tror, det vil have en effekt.  

Tror du at naturfagene bliver mere 
digitalt orienteret i fremtiden?

Ja, det gør de. Vores verden er digital, og det ville 
være mærke ligt, hvis det ikke blev en større del af 

naturfagene også. 

Kommer der nye naturfag i løbet af de næste fem år?
Jeg så helst at fagene blev nedbrudt. Den fællesfaglige prøve 

er fantastisk, og så burde man droppe de individuelle 
faglige prøver. Men helt konkret tror jeg, at der kommer et 
teknologi fag, desværre. I stedet for burde man inkorporere 
faget i de eksisterende. Ting der har sit eget fag, har sit eget liv.
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Forældre- 

tilfredsheden stiger, 
lærertilfredsheden 

stiger og falder
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4. Forældretilfredsheden stiger, lærertilfredsheden stiger 
    og falder 
Dette observeres på følgende måde:  

1. Forældretilfredsheden stiger på LEAPS-skolerne 
2. Forældretilfredsheden stiger mest på centrale fokusområder i LEAPS 
3. Lærernes samlede jobtilfredshed er steget og derefter faldet 

Lærere og forældre har på hver sin måde stor indflydelse på skolens succes i LEAPS. Deres opbakning 
og tillid til, at LEAPS-omstillingen skaber varige og positive forandringer, er altafgørende og tematiseres i 
det følgende.   

I dette afsnit præsenteres data, der baserer sig på svar fra alle forældre på skolen, altså både forældre 
til elever på LEAPS og ikke LEAPS-årgange. Selvom der er gradvis implementering på hver skole, så er 
skolen en LEAPS-skole fra start, hvilket bliver kommunikeret til forældrene. Det betyder, at fordelingen 
mellem LEAPS-forældre og ikke LEAPS-forældre gradvist ændrer sig. Således er målingen fra foråret 
2018 optalt uden de første LEAPS-forældre, mens målingen fra efteråret 2020 har stor overvægt af 
LEAPS-forældre (34 ud af 40 årgange på de 4 skoler). 
 
4.1 Forældretilfredsheden stiger på LEAPS-skolerne 

LEAPS er en stor omstilling for alle på skolerne – også for forældrene. Derfor følges der løbende op på 
deres tilfredshed med skolen gennem en årlig spørgeskemaundersøgelse. Forældrenes opbakning og 
tryghed ved skolen betragtes som en afgørende betingelse for en vellykket omstilling. Forældrenes 
samlede tilfredshed med LEAPS-skolerne og de specifikke LEAPS-elementer er undersøgt via surveys. 

Hovedbudskabet er på nuværende tidspunkt, at forældretilfredsheden er steget siden den første 
undersøgelse i foråret 2018.  
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Der ligger en væsentlig opgave for skolen i at skabe tryghed omkring de nye måder at lære på via 
grundig kommunikation. Det er helt naturligt, hvis forældre har spørgsmål eller bekymringer, når der 
sker forandringer i måden, deres børn undervises på. 

”INDIKATION” 

FIGUR 
Forældretilfredsheden er steget markant siden 2018 på LEAPS-skolerne 
Samlet tilfredshed, 4 skoler, alle forældre, 2018-2020 (n= 1930) 

 

 
 

Note: Tallene bygger på data indsamlet på de fire LEAPS-skoler. De angivne procenter er et gennemsnit af andelen af 
tilfredse forældre på tværs af skolerne for spørgsmålet om ”samlet tilfredshed med skolen”. 
I ”Forår 2018” er svar fra forældre på de 3 årgange på den første LEAPS-skole, der var gået i gang med LEAPS, trukket ud 
af resultatet således, at det kan anvendes som baseline for forældretilfredsheden. 
Kilde: Kata Fonden opgørelse af surveyresultater, marts 2021 
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Gennem arbejdet på skolerne, deltagelse på forældremøder, skolebestyrelsesmøder, møder med 
lærere samt forældreinterviews har der vist sig 2 områder, hvor mange forældre på tværs af skolerne 
udtrykker bekymring, når de første gang præsenteres for LEAPS: 

1) Kommer eleverne til at lære det, de skal? Her handler det typisk om bekymring for grundlæggende 
faglige færdigheder som fx læsning. 

2) Bliver der for meget uro i klassen? Her er baggrunden, at LEAPS er forbundet med en høj grad af 
elevaktivitet i timerne.  

Begge spørgsmål bygger ofte på en forestilling om projektforløb i skolen som løst strukturerede og med 
mindre fokus på fag-faglig dybde. Det er en forestilling, som ofte kan have rod i forældrenes egne 
erfaringer fra skoletiden. 

Netop de 2 områder spørges der til i forældretilfredshedsundersøgelsen, som vist nedenfor.   

 
 

 
 

 

”INDIKATION” 

FIGUR 
Forældretilfredsheden stiger på områder, hvor forældrene er mest bekymrede  
Andelen af forældre, der har svaret ”tilfreds” eller ”meget tilfreds”, 4 skoler, alle forældre, 2018-2020 
(n=1930) 

 

 
 

Note: Tallene bygger på data indsamlet på de 4 LEAPS-skoler. De angivne procenter er et gennemsnit af andelen af tilfredse 
forældre på tværs af skolerne for spørgsmål om tilfredshed med barnets faglige udbytte samt ro og orden i klassen. 
I ”Forår 2018” er svar fra forældre på de 3 årgange på den første LEAPS-skole, der var gået i gang med LEAPS, trukket ud af 
resultatet, for at det kan anvendes som baseline for forældretilfredsheden.  
Kilde: Kata Fonden opgørelse af surveyresultater, marts 2021 
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Forældrenes oplevelse af barnets faglige udbytte er som nævnt ofte et område, der vækker bekymring, 
når en skole påbegynder LEAPS-omstillingen. Den konstaterede øgede tilfredshed med elevernes 
faglige læring kan tilskrives flere ting. Her fremhæves enkelte faktorer, der gentagne gange er blevet 
fremhævet af forældre på LEAPS-skoler: 

- Forældrene er oftere på skolen og oplever deres børn præsentere og vise deres faglige arbejde. 
Her oplever de deres børn anvende fagbegreber og præsentere det, de har arbejdet med på en 
måde, de ikke er vant til. 

- Eleverne taler mere om skolen derhjemme, og de tager i højere grad det, de lærer i skolen, med 
hjem til spisebordet, fordi de er engagerede i det. Også her får forældrene en øget oplevelse af 
deres børns læring. 

- Lærerne kommunikerer tydeligt om både mål og indhold af projektforløbene. Når 
undervisningen skifter markant karakter, er der et øget behov for at sikre, at forældrene er 
informerede om, hvad mål og indhold i projektforløbene er. Dette giver forældrene en oplevelse 
af, at ’der er styr på tingene’, herunder fagligheden.  

I forhold til oplevelsen af ’ro og orden’ i klassen ligger resultatet i udgangspunktet lavt, hvilket vil sige, 
at det ligeledes lå lavt, inden skolerne påbegyndte arbejdet med LEAPS. Hypotesen er, at stigningen i 
tilfredshed på dette område skal ses i samme lys som ovenstående, nemlig at forældrene oplever, at 
undervisningsformen fungerer for deres børn.  

4.2 Tilfredsheden stiger mest på centrale fokusområder i LEAPS 

LEAPS sigter mod at skabe øget engagement hos eleverne. Centrale elementer i den indsats er at 
skabe en øget variation i undervisningen samt at inddrage omverdenen i skolens hverdag med henblik 
på at øge elevernes oplevelse af relevans.  

Der spørges til begge områder i forældretilfredshedsundersøgelsen, og der er indikationer på, at 
forældrene oplever en positiv forandring på begge områder. 
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Som udgangspunkt er det positivt, at forældrene registrerer en forandring, når skolen fokuserer på 
særlige områder. Inddragelsen af ’autentisk samarbejde’ er en fast del af ethvert LEAPS-forløb. Det 
sikrer en reel forøgelse af elevernes omverdensforståelse i undervisningen. Det er et indsatsområde, 
som lærerne vedvarende har fokus på, og det ser ud til at påvirke forældrenes tilfredshed.  

Sammen med det autentiske aspekt lægges der i LEAPS op til en større vekselvirkning i arbejdsformer, 
blandt andet gennem kravet om elevskabte produkter, der kvalificeres via en udkast/respons-proces. 
Det ser ud til, at den øgede variation er blevet bemærket af forældrene, hvilket kan vidne om, at 
eleverne i høj grad delagtiggør deres forældre i skolehverdagen. 

4.3 Lærernes samlede jobtilfredshed er steget og derefter faldet 

Lærere spiller en central rolle for implementeringen af LEAPS i praksis, idet de træffer beslutninger om, 
hvad der faktisk skal ske i undervisningen. Kata Fonden bidrager med ugentlig tilstedeværelse på de 4 
LEAPS-skoler, og har derfor god indsigt i, hvordan LEAPS udfolder sig i praksis. Som med forældrene, 
spørges der 1 gang årligt via et spørgeskema til medarbejdernes jobtilfredshed. 

Den generelle jobtilfredshed er gået op i 2019/20 og ned i 2020/21. Der er dog ikke en større andel, 
der svarer, at de ikke trives. Den andel ligger på samme niveau som ved første måling (10%). Der er 
altså lidt flere, der afgiver en neutral besvarelse sammenlignet med første måling. 

Det er en stor opgave at gå i gang med at omstille sig til ny praksis, og det er i det praktiske arbejde, at 
udfordringerne for alvor mærkes, hvilket må forventes at påvirke tilfredshedsvurderingen. 

”INDIKATION” 

FIGUR 
Forældretilfredsheden stiger mest på de områder, LEAPS har fokus på 
Forældretilfredshed, udvalgte områder, 4 skoler, alle forældre, 2018-2020 (n=1930) 

 

 
Note:Tallene bygger på data indsamlet på de 4 LEAPS-skoler. De angivne procenter er et gennemsnit af andelen af tilfredse 
og meget tilfredse forældre på tværs af skolerne for spørgsmål om tilfredshed med variationen i skoledagen samt inddragelse 
af omverdenen. I ”Forår 2018” er svar fra forældre på de 3 årgange på den første LEAPS-skole, der var gået i gang med 
LEAPS, trukket ud af resultatet således, at det kan anvendes som baseline for forældretilfredsheden. 
Kilde: Kata Fonden opgørelse af surveyresultater, marts 2021 
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Der kan desuden konstateres en opbakning på 87% ved seneste måling hos lærerne til de principper, 
som ligger til grund for LEAPS. Det matcher dels den generelle oplevelse, som Kata Fondens 
medarbejdere har, og dels den opfattelse som er blevet udtrykt i de interviews, der fra fondens side er 
afholdt. Det giver et godt udgangspunkt for arbejdet med omstillingen. 

4.4 Perspektivering 

Resultaterne med stigende forældretilfredshed vurderes som værende en konsekvens af flere ting. For 
det første, at forældrene reelt oplever en ændring i den måde, der undervises på, herunder at de kan 
se, at deres børn i højere grad eksempelvis tager ud af huset. For det andet, er der på tværs af skolerne 
en forældreoplevelse af, at børnene uopfordret fortæller mere om skolen derhjemme. Det opfattes som 
et udtryk for øget elevengagement, og det påvirker forældrene positivt. For det tredje, øges 
kommunikationen til forældrene om undervisningen markant med LEAPS.  

Stigningen i forældretilfredshed er særligt interessant, fordi tilfredsheden stiger på alle LEAPS-skoler og 
stort set på alle de områder, der spørges til i spørgeskemaundersøgelsen. Omfanget af stigningen 
varierer, men alle skoler har oplevet fremgang og særligt på nogle kerneområder af LEAPS, såsom 
inddragelse af skolens omverden og variation af skoledagen.  

Lærernes jobtilfredshed påvirkes af mange faktorer. Det kan fx være nedlukninger i forbindelse med 
Coronaepidemien i perioden fra målingen i januar 2020 til januar 2021, arbejdstidsaftaler, nye love og 
regler på skoleområdet, samarbejdet med kolleger og ledelse samt naturligvis implementering af 
udviklingsprojekter, herunder særligt LEAPS. Det er naturligt, at store forandringer kan skabe nedgang i 
tilfredsheden, men på trods af det fald, der ses fra første til tredje måling, vurderes tilfredsheden 
overordnet set at ligge højt. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at lave en direkte 

”INDIKATION” 

FIGUR 
Lærernes jobtilfredshed er faldet i perioden 2020-2021 
”Jeg trives på jobbet”,  ”enig” eller ”meget enig”, 4 skoler, alle lærere, 2018-2021 (n=344) 

 

 
Note:Tallene bygger på data indsamlet på de 4 LEAPS-skoler, der efterølgende er bearbejdet af VIVE. De angivne procenter er 
et gennemsnit på tværs af skolerne. 
Kilde: Kata Fonden opgørelse af surveyresultater, marts 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Kata Fonden opgørelse af surveyresultater, marts 2021 
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forbindelse mellem fx implementering af LEAPS og jobtilfredshed, hverken ved et positivt eller negativt 
udfald. Dog må LEAPS med sit omfang og varighed antages at have en større indflydelse på lærernes 
jobtilfredshed, hvorfor det prioriteres højt at undersøge tilfredsheden årligt og følge op på de 
indikationer, der måtte være på den enkelte skole.  

4.5 Kritiske succesfaktorer 

ØØggeett  kkoommmmuunniikkaattiioonn  oomm  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  sskkaabbeerr  ttrryygghheedd  hhooss  ffoorræællddrreennee  
Der er et øget behov for kommunikation til forældregruppen, når undervisningen så mærkbart ændres, 
både af praktiske hensyn, men i høj grad også for at skabe tryghed hos forældrene i forhold til mål og 
indhold for undervisningen. Desuden inviteres forældrene i højere grad ind på skolen for at se eleverne 
præsentere deres arbejde, hvilket ligeledes bidrager til en øget indsigt i skolehverdagen.   

FFoorræællddrreennee  sskkaall  ””iinnvvoollvveerreess””  ii  ddeerreess  bbøørrnnss  pprroojjeekktteerr    
Når forældrene oplever deres børns læring eksplicit gennem børnenes fortællinger, ved fremvisninger 
efter et forløb eller i den elevstyrede skole-hjem-samtale får de øget indsigt i, hvad deres børn har 
arbejdet med, og hvor meget de har lært. Det er grundlæggende i LEAPS, at forældresamarbejdet skal 
prioriteres højt, eftersom forældrene spiller en stor rolle i deres børns skolegang. Der lægges således 
vægt på en høj grad af kommunikation omkring de projektforløb, der arbejdes med i skolen, og 
forældrene inviteres ofte til en afsluttende fremvisning på skolen ved afrundingen af projekterne. 
 
DDeerr  sskkaall  fføøllggeess  oopp  ppåå  jjoobbttiillffrreeddsshheedd  oogg  iimmpplleemmeenntteerriinngg  
Den årlige survey med fokus på jobtilfredshed og implementering af LEAPS giver vigtige indsigter i, 
hvordan lærerne oplever omstillingen. Surveyen kan ikke stå alene, men giver ledelsen et 
udgangspunkt for dialog med lærerne om den gennemgribende ændring af praksis. Det vil forventeligt 
give sig udslag i medarbejdernes tilfredshedsvurdering, hvilket de kvalitative datakilder i form af 
hverdagsfortællinger og interviews fremadrettet kan bidrage med en dybdegående indsigt i.     
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Omstillingen til LEAPS foregår ikke kun på skolerne. Også forældre til LEAPS-elever 
skal omstille sig til en anden måde at tænke læring på. Tre forældre fortæller her, hvad de 
oplever som de største forandringer ved LEAPS – både for dem selv og for deres børn. 

Mere faglig sammenhæng 
og engagerede børn

Faglig sammenhæng 
Noget af det, der særligt fremhæves blandt forældrene er 
større faglig sammenhæng i skoledagen: ”Som forælder 
bemærker man forskellen til LEAPS ved, at det man skal 
lære i den daglige undervisning, det lærer man gennem 
det samme tema,” fortæller Tina Bendix og uddyber: 
”Børnene skal ikke hele tiden switche fra det ene til det 
andet. Tingene ses i en meget større sammenhæng.”

Også Sana Atris understreger betydningen af den faglige 
sammenhæng: ”Man kan se sammenhængen og menin-
gen med, at man skal have nogle særlige kompetencer 
for at kunne udføre noget, og det er alt fra matematik til 
hjemkundskab til det naturvidenskabelige. Det giver plud-
selig mening i de sammenhænge med LEAPS,” udtaler hun.

Engagerede elever
Det kommer også forældrene til gode derhjemme, fortæl-
ler Jeppe Rasmussen: ”Mine børn kommer hjem og vil 
enormt gerne dele, hvad de har lært. Nogle gange kom-
mer der et større oplæg om noget, hvor jeg tænker; det 
var alligevel imponerende,” udtaler han og understreger: 
”Som forælder oplever jeg, at eleverne bliver bedre. Både 
inden for de områder, de arbejder med, men helt generelt 
rykker de også.”

Sana Atris oplever ligeledes en søn, der er mere enga-
geret i skolen: ”Når de har kørt LEAPS-forløb, så har han 
været meget involveret og motiveret for at nå de mål, de 
sætter for deres produkt,” fortæller hun.

Inddragelse af lokalsamfundet
Udover den faglige sammenhæng, peger Tina Bendix på 
inddragelse af lokalsamfundet som endnu et positivt 
aspekt af LEAPS: ”Sidst de havde om transport – altså, 
alt det de oplever! De er fysiske, de cykler og de arrange-
rer med køretøjer, der kommer på skolen.”

Også konkrete virksomhedsbesøg er noget af det, hun 
bemærker: ”Eleverne bliver taget med ud på virksomhe-
der og ser alt muligt, som jeg egentlig godt selv kunne 
tænke mig at se. De får nogle helt andre input, som de 
ikke havde fået, hvis de ikke havde LEAPS,” mener hun.

Råd til nye LEAPS-forældre
Dog var der i starten en bekymring blandt forældrene for, 
om LEAPS kunne give deres børn tilstrækkelige faglige 
færdigheder. ”Det har været udfordrende at få alle med 
på beatet og forstå, hvad det egentlig er, der sker,” 
fortæller Sana Atris. Tina Bendix supplerer: ”I starten 
var vi bekymrede for, om de nu ville nå det de skulle i 1. 
klasse, men det er simpelthen gået over al forventning.” 

De tre forældre mener derfor, at det er vigtigt at sætte 
sig ind i LEAPS og være klar på at engagere sig. Jeppe 
Rasmussen giver et godt råd videre til kommende 
LEAPS-forældre: ”Man skal være nysgerrig og engageret 
i sit barns skolegang, og parat til at blive involveret. Og 
så skal man glæde sig til at opleve den proces, som 
eleverne kommer igennem og den måde, de kommer til 
at arbejde på.” 

Og opstartsbekymringerne er nu erstattet af stolte 
forældre, der glædes over at være en større del af deres 
børns skoleliv. ”Det har været vildt positivt. Man kan se 
de der stjerner i øjnene over, at det er ens barn, der står 
og fremlægger,” afslutter Sana Atris.

FORÆLDRE OM LEAPS: 

Sana Atris: Bydelsmedarbejder 
Barn i 7. klasse på Kvaglundskolen.

Jeppe Rasmussen: Klassisk musiker. 
Skolebestyrelsesformand og tre børn på 
Sønderskov-Skolen.

Tina Bendix: Lønkonsulent. 
Barn i 2. klasse, Skolen på Herredsåsen.
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5. LEAPS understøtter uddannelsesparathed 
Dette kan observeres på følgende måde: 

1. Uddannelsesparathed baner vejen  
2. Før LEAPS: Uddannelsesparatheden er lavere end landsgennemsnittet   
3. LEAPS understøtter uddannelsesparathed gennem Deeper Learning-kompetencer 
4. LEAPS påvirker elevers tanker om uddannelsesvalg 

5.1 Uddannelsesparathed baner vejen 
 
Et af de mest betydningsfulde mål for alle landets skoler, er at klargøre eleverne til at blive optaget på 
og gennemføre en uddannelse.19 Forudsætningen for at komme i betragtning til videre uddannelse 
efter folkeskolen er, at eleverne erklæres uddannelsesparate.  
 
Et af de grundlæggende mål i LEAPS er at arbejde systematisk med elevernes Deeper Learning-
kompetencer20, som blandt andet skal give dem bedre forudsætninger for at kvalificere sig til og 
gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Da tallene for uddannelsesparathed er baseret på elevernes ønske om ungdomsuddannelse, og 
efterfølgende vurdering heraf, måles der både via de officielle tal for uddannelsesparathed, og særligt 
via interviews og surveys med LEAPS-skolernes elever og lærere. 

Det er hypotesen, at LEAPS både metodisk og didaktisk har positiv effekt på LEAPS-skolernes andel af 
uddannelsesparate elever på længere sigt.  

Udviklingen i elevernes uddannelsesparathed følges tæt af skolerne og af Kata Fonden. 
 
5.2 Før LEAPS: Uddannelsesparatheden er lidt lavere end landsgennemsnittet  

På nuværende tidspunkt er der kun 1 LEAPS-årgang, der har afsluttet 9. klasse. Derfor vil dette afsnit 
se på de faktorer, der forventes at have effekt på elevernes muligheder og valg i forhold til fremtidige 
ungdomsuddannelser. 

Hvert år bliver elever i 8. og 9. klasserne vurderet på deres uddannelsesparathed i forhold til at starte 
på en ungdomsuddannelse. Andelen af en årgang, der vurderes ikke-uddannelsesparat, er på landsplan 
steget siden indførelsen i skoleåret 2014/15 fra ca. 25% til 32% for 8. klasse, og fra 17% til 20% for 9. 
klasse i skoleåret 2018/19.21 Tallene udarbejdes på baggrund af elevernes tilkendegivelse af 
uddannelsesvalg, og den efterfølgende uddannelsesparathedsvurdering i forhold til den specifikke 
ungdomsuddannelse. 

Eleverne vurderes på 3 hovedområder: personlige forudsætninger, sociale forudsætninger og 
praksisfaglige forudsætninger. Områderne er opdelt i yderligere vurderingskriterier, der skal give et 
samlet billede af eleven. 

Formålet med LEAPS er at få flere unge til at overveje at vælge en STEM-uddannelse efter folkeskolen. 
Vejen dertil kan gå både via en erhvervsfaglig- og en gymnasial uddannelse. Derfor er det primære mål 
for skolerne at få så mange som muligt gjort uddannelsesparate, så den samlede pulje af unge, der kan 

 
19 https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal, §1 stk. 1  
20 Se https://leapsskoler.dk/deeper-learning-kompetencer/ for en uddybning af Deeper Learning-kompetencerne 
21 EVA og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2020): Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-parate elever i grundskolen – afsluttende 
undersøgelse 



KATA FONDEN ÅRSRAPPORT 2020 |  62

51 
 

starte en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, er så stor som mulig. Det er således interessant at se på, 
hvor mange elever, der i øjeblikket vurderes klar til uddannelsesstart.  

Status på fordelingen af uddannelsesparate elever i 9. klasse på LEAPS-skolerne, der kan betragtes 
som en baseline-måling på området, er ultimo 2020 følgende: 
 

 

Efter indførelsen af karakterer som adgangsgivende for ungdomsuddannelserne i 2016/17, oplevedes 
der et relativt stort dyk i antallet af uddannelsesparate på alle landets skoler og derfor også på LEAPS-
skolerne. Det gab har udlignet sig, og i 2020 er det generelle billede, at LEAPS-skolernes største 
udfordring er uddannelsesparathed i forhold til de gymnasiale uddannelser. 

5.3 LEAPS understøtter uddannelsesparathed gennem Deeper Learning-kompetencer 

Basis for den projektbaserede læring i LEAPS er målet om, at eleverne gennem meningsfulde 
tværfaglige forløb skal tilegne sig en række Deeper Learning-kompetencer, der vil sætte dem i stand til 
at klare sig godt i det videre uddannelsesforløb. Sammenhængen mellem kompetence- og 
færdighedsområderne i LEAPS og den vurdering, der lægges til grund for elevernes muligheder for at 
starte en ungdomsuddannelse, er omdrejningspunktet for det pædagogiske grundlag i LEAPS.  

 

                             ”INDSIGT” 
FIGUR 
Lidt færre uddannelsesparate på LEAPS-skolerne end landsgennemsnittet før 
LEAPS 
Uddannelsesparate elever fordelt på uddannelsesretning vurderet i 9. kl. i skoleåret 2019/2020 (n=237) 
 

 
 
Note: Tallene er det samlede antal elever i LEAPS-skolernes 9. klasser. Det er derfor både LEAPS og ikke-LEAPS-klasser. 
I tallene fra uddannelsesstatistik.dk er antal under 3 ikke medtaget. Det drejer sig fx om valg af Højere Forberedelseseksamen (HF), hvor 
der kun optræder tal fra 1 LEAPS-skole. I august 2022 vil der være resultater fra alle 4 LEAPS-skoler, hvilket vil sige 7 årgange. Der er 
indenfor de 4 skoler relativt store udsving med hensyn til hvor mange elever, der erklæres uddannelsesparate. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk 
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I nedenstående tabel ses en oversigt, der viser hvordan arbejdet med Deeper Learning- kompetencerne 
understøtter kriterierne for at blive vurderet uddannelsesparat. 

 
 

 

 

Hvis man samtidig ser på, om LEAPS-projektforløbene har en effekt på den enkelte elevs Deeper 
Learning-kompetencer, så ses der er en tydelig sammenhæng mellem fokus på Deeper Learning-
kompetencer og antallet af gennemførte projektforløb. 

Ovenstående understøttes af lærernes observationer af, hvordan arbejdet med LEAPS og Deeper 
Learning-kompetencerne styrker elevernes muligheder for at blive vurderet uddannelsesparate. 

”ILLUSTRATION” 

FIGUR 
Stort sammenfald mellem Deeper Learning-kompetencer og kriterier for 
uddannelsesparathed 

 Kriterier for uddannelsesparathed 

Deeper Learning Personligt Socialt Praksisfagligt 

Mestre fagligt 
indhold Forberedt Hjælpe andre 

Omsætte metoder, 
teori og instruktioner 

til produkter 
 

Kritisk tænkning og 
problemløsning Nysgerrighed Intet sammenfald 

Kreativitet 
Undersøgende og 
eksperimenterende 

 

Effektiv 
kommunikation Intet sammenfald Tolerance Intet sammenfald 

Selvstyret læring 

Selvstændighed 
Tage initiativ 

Aflevere opgaver til 
tiden 

 

Modtage hjælp Planlægge 

Samarbejde 
Tage ansvar 
Mødestabil 

 
Samarbejde Overholde regler 

Uddannelsesmindset Motivation 
Lyst til læring Intet sammenfald Intet sammenfald 

Kilde: Kata Fonden analyse og UVM.dk 
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Ved sammenholdelse af lærernes observationer med kriterierne for uddannelsesparathed, så er der en 
stærk sammenhæng, der på sigt vil være til gavn for elevernes muligheder for at erhverve sig de 
kvalifikationer, der er opstillet som kriterier for optagelse på en ungdomsuddannelse. 

Ovenstående set i sammenhæng med det faldende fravær og den positive kausale effekt, dette har på 
karaktererne (jf. afsnit 1), gør det muligt at antage, at LEAPS-skolerne giver eleverne et solidt 
fundament for uddannelsesparathedsvurderingen. 

5.4 LEAPS påvirker elevers tanker om uddannelsesvalg 
 
De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der er et stort behov for, at skolerne sætter flere unge i 
stand til at opfylde kravene for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Tallene fra 2020 viser at næsten 
20% af de 18-25-årige ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.22  

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at få et kvantitativt billede af, om LEAPS-eleverne vælger en 
STEM-orienteret retning på ungdomsuddannelserne. Ungdomsuddannelsernes fagudbud er ikke 
længere stringent opbygget omkring enten naturvidenskab/STEM, samfundsfag eller humaniora. På 
nuværende tidspunkt sætter GDPR-lovgivningen grænser for, hvor tæt den enkelte elev kan følges, 

 
22 Danmarks statistik (2021): www.dst.dk  

”INDIKATION” 

FIGUR 
Lærerobservationer: De tværfaglige kompetencer styrkes markant    
 
 

 Før LEAPS- 
observationer 

Med LEAPS-
observationer 

Mestre fagligt indhold  
Ingen sammenhæng med 
omverdenen og få krav til 
kvalitet 

Høj kvalitetsbevidsthed hos 
lærere og elever 

Kritisk tænkning og 
problemløsning  

Undervisningen er ofte 
baseret på facit og givne svar  

Undervisningen har ikke givne 
svar på opgaverne – der 
fordres selvstændig tænkning 

Samarbejde 
Gruppearbejde og 
parsamarbejde uden 
kvalitetsbevidsthed 

Gruppe- og teamsamarbejde 
med fokus på kvalitet 

Effektiv kommunikation 
Sjælden træning i 
kommunikation 

Kommunikation nødvendig for 
at fremvise læring og produkt 

Selvstyret læring 
Feedback kun fra lærer og 
ofte med fokus på fejl  

Feedback kommer både fra 
elever og lærere med fokus på 
forbedring 

Uddannelsesmindset 
Elev på en skole som mange 
andre 

Elev på en LEAPS-skole 

 
Kilde: Kata Fonden, baseret på interviews med lærere og LEAPS-koordinatorer 
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hvilket giver udfordringer med kvantitative data på LEAPS-elevers uddannelsesvalg efter 
ungdomsuddannelserne. Det vil fremadrettet være et fokus at indsamle data, der kan give viden herom.  

De bedste data, der foreligger på nuværende tidspunkt, er elevernes egne beretninger sammenholdt 
med den øgede interesse, som især udskolingseleverne viser for STEM-fagene (jf. afsnit 3). Derudover 
kan lærernes oplevelser af, om eleverne viser større interesse eller i højere grad udtrykker ønsker om 
fremtidig uddannelse, der kan forbindes med STEM, være en indikator. 

Aalborg Universitet har afholdt en række interviews, hvor eleverne fortæller, hvordan de ser deres 
fremtid. Flere elever fortæller, at projektforløbene har gjort dem interesserede i nye muligheder, og at 
den uddannelsesvej, de i første omgang havde tænkt på, måske ikke længere er den mest attraktive. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dette er naturligvis blot eksempler på enkelte elevers overvejelser, men det er overvejelser, der er 
kendetegnende for en større andel af eleverne. En optælling af et STEM-relateret projekt, med 
deltagelse af en 6. årgang på i alt 45 LEAPS-elever viser, at 40% af eleverne har gjort sig disse 
overvejelser.23   

5.4 Perspektivering 

Der er spændende indikationer at følge de kommende år. Særligt sammenfaldet mellem Deeper 
Learning-kompetencerne og kriterierne for uddannelsesparathed er interessante. 

 
23 Evaluering af projektforløb i en 6. årgang i 2020. Interview foretaget af skolens LEAPS-koordinator. 

FIGUR 
Elevinterview: En LEAPS-elev fortæller om ønsker for fremtiden 
 
Selvom det er svært at komme ind på biologistudiet, så kunne jeg godt tænke mig at 
være marinbiolog i hvert fald, jeg synes, det er meget spændende. Jeg tror, det er 
fordi vi havde om det der vand, og jeg synes, at det var meget spændende, og jeg 
har bare altid været fascineret af vand og vanddyr. 
 

             Elev i 5. klasse på LEAPS-skole 
Kilde: AAU interview 2020 

FIGUR 
Elevinterview: En LEAPS-elev fortæller om ønsker for fremtiden 
 
Den der ingeniør idé, den kom fra, at jeg elsker at bygge […] jeg er ikke så god til 
[matematik], jeg får stadig fejl, men jeg elsker matematik. 
 

             Elev i 8. klasse på LEAPS-skole 
Kilde: AAU interview 2020 
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Uddannelsesparathed er en meget kompleks vurdering, og der er en lang række faktorer, der kan have 
indvirkning på denne. Forældres egen uddannelse og forventninger til deres børn har stor indflydelse på 
de unges valg, samtidig med, at der på trods af skolereformens intentioner, stadig er store udfordringer 
med social mobilitet.24 Derfor er det interessant at følge, hvorvidt fokus på Deeper Learning- 
kompetencerne stiller de unge i en bedre situation. 

På trods af de sparsomme kvantitative data, er der i fortællingerne og oplevelserne på LEAPS-skolerne 
tegn på, at LEAPS kan være med til at rykke ved elevernes bevidsthed om uddannelse. 

Der vil med tiden tegne sig et noget tydeligere billede i takt med, at der bliver mulighed for at indhente 
mere solide data, og dermed se, om der sker en udvikling i elevernes uddannelsesparathed fra 8. til 9. 
klasse. 

5.5. Kritiske succesfaktorer 

MMåållssæættnniinngg  ffoorr  DDeeeeppeerr  LLeeaarrnniinngg--kkoommppeetteenncceerr  sskkaall  pprriioorriitteerreess  ppåå  lliiggee  ffoodd  mmeedd  ffaagglliiggee  mmååll  
Deeper Learning-kompetencerne kan have en tendens til at indtage en mindre væsentlig position til 
fordel for de faglige mål i projektforløbene. Hvis de skal have den forventede gennemslagskraft, skal 
der i alle forløb fra 0.-9. klasse opstilles tydelige og opnåelige målsætninger for eleverne på de 6 
Deeper Learning-kompetenceområder. 

FFæælllleess  sspprroogg  oomm  DDeeeeppeerr  LLeeaarrnniinngg--kkoommppeetteenncceerrnnee  
Det er helt afgørende, at der på LEAPS-skolerne er et fælles sprog og forståelse for Deeper Learning-
kompetencernes vigtighed, når der planlægges projektforløb. Hvis der er usikkerhed eller manglende 
forståelse, vil kompetencerne ikke blive evalueret eller målsat. 

Siden den første LEAPS-skole påbegyndte implementeringen, har Kata Fonden arbejdet med at udvikle 
og oversætte Deeper Learning-kompetencerne til en dansk kontekst, der kan forstås ensartet på tværs 
af LEAPS-skolerne. Seneste ændring skete i skoleåret 2020/21. For at kunne lave rimelige 
sammenligninger, er det derfor en væsentlig opgave at skabe fælles forståelse af begreberne på tværs 
af skolerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Heckman, J. & Landersø, R. (2021): The making and unmaking of opportunity: Educational mobility in 20th century-Denmark 
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Hvordan ser et fremtidigt håndværkerjob ud? Det har 6. årgang på Sønderskov- 
Skolen undersøgt. I løbet af 8 uger har eleverne afprøvet forskellige håndværk og 
set nærmere på fagenes fortid, nutid og fremtid i samarbejde med lokale 
virksomheder og EUC. Og det har skubbet til elevernes uddannelsesovervejelser.

Autentisk samarbejde 
baner vejen for elevers 
uddannelsesvalg

Håndværkerfaget har mange ansigter, og 6. årgang 
på Sønderskov-Skolen kan sætte navne på de fleste. 
Eleverne har nemlig arbejdet intenst med netop hånd-
værkerfagene og deres historiske virke i et 8 uger langt 
LEAPS-forløb. I samarbejde med lokale firmaer og EUC, 
har eleverne fået øjnene op for fagenes mange facetter, 
og samtidig haft lejlighed til at prøve kræfter med nogle 
af de problemstillinger, som håndværkere står over for i 
dag, og som de vil møde i fremtiden.

Nye perspektiver på uddannelse
Gennem forløbet har eleverne fået nye perspektiver på 
deres fremtidige uddannelsesvalg, og for enkelte elever 
var det en øjenåbner, at en STEM-relateret uddannelse 
kunne være spændende. Eleverne udtaler bl.a.:

» Jeg er blevet nysgerrig på automatik- 
teknikker og industriteknikker.«

» Jeg kunne godt tænke mig at programmere, 
og at undersøge noget mere om det område 
jeg havde.«

» Jeg er blevet nysgerrig på håndværksfag.«

» Jeg er blevet mere nysgerrig på robotter.«

» Jeg lærte meget matematik , fx modstand 
og spænding , og hvor mange ledninger vi 
skulle bruge i et hus.«

Dybdegående produktfremstilling
Eleverne har i forløbet fremstillet produkter i samarbejde 
med de inddragede eksperter, som spænder fra joban-
søgninger til arbejdstegninger, Tinkercad-programmering 
og 3D-print. Alle produkter har stillet høje krav til elever-
nes evne til at omsætte faglig viden til praksis. En lærer 
på årgangen fortæller: ”Det var interessant at observere, 
hvordan eleverne havde tilegnet sig et udvidet fagsprog 
og kunne koble deres læring i de forskellige fag til det 
praktiske arbejde. De kunne forklare, hvordan teori pas-
ser sammen med praksis. Dette kom blandt andet til ud-
tryk ved deres fremvisning og interaktion med publikum.”

Deeper Learning-kompetencer er afgørende for 
fremtidige valg
I løbet af de 8 projektuger har eleverne trukket på alle 
Deeper Learning-kompetencerne, herunder samarbejde, 
kommunikation, kritisk tænkning, selvstyret læring, 
uddannelsesmindset og at mestre fagligt indhold. Som 
en anden af årgangens lærere udtrykker det: ”Tiden og 
muligheden for dybdelæring i projektet gør, at eleverne 
bliver klædt på til at kunne træffe kvalificerede valg, 
som har betydning for deres fremtid."

BAGGRUND
Det autentiske samarbejde er én af LEAPS-modellens 

6 komponenter. For at engagere eleverne, 
inddrages relevante eksperter som samarbejdspartner 
med henblik på at styrke autenticiteten af elevernes 
arbejde. Udover de 6 komponenter, arbejdes der 
systematisk med Deeper Learning-kompetencerne 

ved ethvert LEAPS-forløb.
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Afrunding 
Undervejs i arbejdet med rapporten står det klart, at der indimellem ses en diskrepans mellem de tal, 
der indsamles, og de oplevelser, der dagligt erfares på LEAPS-skolerne af elever, forældre, 
medarbejdere og skoleprojektledere. Med den erkendelse in mente, har det været en central ambition 
at bringe de mange praksisfortællinger i spil som et supplement til rapportens fremstilling af de 
foreløbige kvantitative resultater i LEAPS-indsatsen. Det kombinerede datadesign skaber et nuanceret 
indblik i LEAPS-indsatsens fremdrift baseret på empiriske indsigter, der er solidt forankret i praksis.   

Vi har med udarbejdelsen af rapporten tilstræbt at besvare spørgsmålet om, hvorvidt LEAPS gør en reel 
forskel for de deltagende skoler. Det kan være et stort spørgsmål at stille, når der i indledningen gøres 
opmærksom på, at fremstillingen er en form for mellemtid, og at resultaterne indtil videre bygger på et 
relativt spinkelt grundlag. Set i det lys, og på trods af LEAPS-projektets forholdsvis korte levetid, er der 
dog alligevel flere interessante indikationer og mange nye indsigter på de undersøgte fokusområder.  

Den samlede empiri peger i retning af, at LEAPS både opleves som mere engagerende, men også som 
meningsskabende for både elever, forældre og medarbejdere på LEAPS-skolerne. Vi ser os således i 
stand til at give et foreløbigt svar på spørgsmålet om, hvilken forskel LEAPS gør, hvilket er baggrunden 
for valget af titel på forsiden: Skolen, der skaber mening.  

Som beskrevet i rapportens indledende del, vil spørgsmålet blive yderligere nuanceret i forbindelse med 
den afsluttende rapportering i 2022.   

Afslutningsvis vil vi kort berøre 2 emner, som udgør en forudsætning for de rapporterede resultater og 
en del af det almennyttige element i LEAPS, nemlig implementering og spredning af LEAPS.   

Implementering 

Implementering, analyse og opfølgning er helt centrale elementer i den gennemgribende omstilling til at 
blive en LEAPS-skole. Det er en afgørende forudsætning, at LEAPS ikke blot betragtes som et 
supplement til at løse skolens opgave, men derimod udgør omdrejningspunktet for alle skolens 
aktiviteter. I Kata Fondens arbejde med LEAPS er der fokus på resultater, men ikke som et mål i sig 
selv, idet det vigtigste fokus betragtes som de parametre, der skaber resultaterne. Det allerførste 
opfølgningspunkt er naturligvis, om LEAPS rent faktisk implementeres.     

Vi oplever en høj grad af interesse for det udviklingsarbejde med implementeringsanalyse, der sker i 
Kata Fonden. Noget af det er meget synligt, men der er også aktiviteter, der er knap så synlige, eller 
som stadig er på udviklingsstadiet. Et eksempel herpå, er arbejdet med at finde en model, der som det 
næste naturlige skridt i indsatsen, giver dybdegående indsigt i, hvilke parametre, der driver en udvikling 
i den ønskede retning. Af den grund er én af de nye aktiviteter, der arbejdes med hos Kata Fonden, 
netop en implementeringsanalyse, der skal give skoleledelse og forvaltning et grundlæggende overblik 
over, hvor langt den enkelte skole er nået i LEAPS-implementeringen.   

I næste års rapport vil der være fokus på statistiske krydsanalyser af data, som kan bidrage med indsigt 
i forholdet mellem implementering og resultatmål. 

Spredning 

I kraft af Kata Fondens almennyttige forpligtigelse, er der vedvarende fokus på at udbrede kendskabet 
til det læringskoncept, der er udviklet i LEAPS-initiativet til inspiration for praktikere i grundskolen. Der 
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er igangsat en række aktiviteter, som giver landets skoler, og andre med interesse i at skabe en 
anderledes skoledag, mulighed for at anvende Kata Fondens LEAPS-redskaber.  

Spredningsaktiviteterne fandt i 2020 sted gennem følgende kommunikationskanaler: 

• Nyhedsbrev (480 abonnenter) 
• Facebook (1910 følgere) 
• LinkedIn (350 følgere) 
• Hjemmeside www.leapsskoler.dk (595 unikke brugere pr. måned) 
• Årlig afholdelse af LEAPS-konference (105 deltagere) 
• Digital udgivelse af LEAPS-årsskrift 
• Skoler der, uafhængigt af Kata Fonden, anvender LEAPS-redskaberne (ca. 30 skoler) 
• Det selvstændige og separate 2-årige PBL-program (9 skoler i 8 kommuner) 

I de eksisterende LEAPS-kommuner arbejdes der i øjeblikket på at finde modeller, der kan sprede 
elementer af LEAPS til andre skoler i kommunen. Det har spændende udsigter og erfaringerne herfra 
samles der op på i næste årsrapportering. 

Potentiale  

Interessen for LEAPS er høj i landets kommuner. Det har fra starten været intentionen, at LEAPS skulle 
fortsætte og udvides, såfremt indikationerne var positive. Fortsættelsen har til formål både at måle 
langtidsresultaterne af LEAPS, samt udvikle og teste skalerbare implementeringsmodeller med nye 
skoler. Dette giver sig udslag i en proces, der leder frem mod opstart af nye LEAPS-skoler i august 
2022. Kata Fonden er i dialog med flere kommuner, og der tegner sig konturer af nye spændende 
samarbejder og idéer til kommunal skoleomstilling, der kan øge elevernes engagement med et særligt 
fokus på STEM.   
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Metodebilag 
Det samlede datagrundlag i LEAPS-projektet består af mange forskellige typer af datakilder, der via et 
mixed methods design har til formål at monitorere udviklingen på LEAPS-skolerne. Aalborg Universitet 
(AAU) varetager følgeforskningen i LEAPS i samarbejde med VIVE. Sidstnævnte gennemfører én gang 
årligt statistiske analyser til intern brug af de kvantitative data fra henholdsvis AAU og Kata Fonden. 
VIVE vil endvidere bistå med statistisk bearbejdning i næste års rapport, herunder registerdata af FP9. 

AAU har hovedsageligt fokus på elevperspektivet, mens Kata Fondens egne data ligeledes belyser 
skolernes samlede implementeringsproces. Det er vigtigt at pointere, at LEAPS indføres gradvist på 
skolerne, som præsenteret i rapportens indledende del, hvorfor populationen af LEAPS-elever på de 4 
skoler øges gradvist. Baseret på LEAPS-projektets udviklingskarakter, blev der valgt et følgeforsknings-
design, der tager højde for ønsket om løbende afprøvning og feedback til praksis. Det skal ligeledes 
understreges, at resultaterne er udtryk for foreløbige udviklingstendenser i LEAPS-indsatsen, idet den 
afsluttende afrapportering præsenteres i 2022 og i 2023. I det følgende introduceres det 
bagvedliggende datagrundlag for de analyser, der indgår i årsrapporten.      

Følgeforskning af LEAPS-indsatsen v. Aalborg Universitet 

Forskerteamet fra AAU følger udviklingen på LEAPS-skolerne, og der er på nuværende tidspunkt 
publiceret 2 årsrapporter, som er tilgængelige via nedenstående link.25  
Følgeforskningen i LEAPS har til formål at undersøge elevernes udvikling på 3 hovedområder: 

• Skoleinteresse generelt 
• Interesse for naturfag 
• Deeper Learning-kompetencer 

 
Forskningsdesignet består af en kvantitativ del i form af en longitudinal survey for 4.-9. klasse samt en 
kvalitativ del baseret på fokusgruppeinterviews af elever. Elever i 1.-3. klasse følges udelukkende via 
den kvalitative forskningsdel, idet det ud fra en læse- og modenhedsmæssig betragtning er vanskeligt 
for dem at besvare spørgeskemaundersøgelsen. 

I surveyen skelnes mellem LEAPS-klasser og ikke LEAPS-klasser, og sidstnævnte afprøves som 
statistisk kontrolgruppe i afrapporteringen i 2022. Som det er præsenteret i rapportens indledende del, 
kan en sådan opdeling være problematisk, idet hele skolen påvirkes af LEAPS-aktiviteter, hvorfor 
designet af LEAPS versus ikke-LEAPS kan være forbundet med en vis grad af usikkerhed. 

Nedenfor præsenteres en opgørelse over antal besvarelser og svarprocenter i 
spørgeskemaundersøgelsen, der udgør det kvantitative grundlag i følgeforskningen. 

 

 

 

 

 

 

 
25 For mere information, se www.leapsskoler.dk  
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AAnnttaall  rreessppoonnddeenntteerr  ii  AAAAUU--ssuurrvveeyy  22001188--22002200  
  LLEEAAPPSS--eelleevveerr  IIkkkkee  LLEEAAPPSS--eelleevveerr  AAnnttaall  rreessppoonnddeenntteerr  SSvvaarrpprroocceenntt  
PPiilloottuunnddeerrssøøggeellssee  
22001188  ((iinnddggåårr  iikkkkee))  106    

FFoorråårr  22001199  302 184 486 70%* 
EEfftteerråårr  22001199  488 321 809 64% 
EEfftteerråårr  22002200  822 201 1023 81% 
TToottaall  1612 706 2318  

 

 

FFoorrddeelliinngg  aaff  bbeessvvaarreellsseerr  iifftt..  åårrggaanngg  ii  AAAAUU--ssuurrvveeyy  22001199--22002200    
  33..  kkllaassssee  44..  kkllaassssee  55..  kkllaassssee  66..  kkllaassssee  77..  kkllaassssee  88..  kkllaassssee  99..  kkllaassssee  TToottaall  
LLEEAAPPSS  0 399 327 85 415 279 107 1612 
IIkkkkee--
LLEEAAPPSS  92 0 71 255 0 63 225 706 

TToottaall  92 399 398 340 415 342 332 2318 

 

Den kvalitative del af følgeforskningen belyser de 3 hovedspørgsmål i forlængelse af de kvantitative 
analyser med det formål at finde nye og uddybende forståelser af surveyresultaterne. Der gennemføres 
elevinterviews på alle klassetrin fra 1.–9. klasse på LEAPS-skolerne, og nedenfor ses en oversigt over 
afholdte elevinterviews i følgeforskningen. 

 

AAAAUU  eelleevviinntteerrvviieewwss,,  22001199--22002200  
FFoorråårr  22001199  
ÅÅrrggaanngg  AAnnttaall  iinntteerrvviieewweeddee  PPiiggeerr  DDrreennggee  
1.-2. klasse 16 9 7 
4.-5. klasse 24 14 10 
7.-8. klasse 18 9 9 
I alt  58 32 26 
FFoorråårr  22002200  
ÅÅrrggaanngg  AAnnttaall  iinntteerrvviieewweeddee  PPiiggeerr  DDrreennggee  
1.-3. klasse 15 9 6 
4.-6. klasse 20 12 8 
7.-9. klasse 24 15 9 
Total 59 36 23 

 

 

 

 

 

 

* Survey for F19 består af en fuld survey for Sønderskov-Skolen og Kvaglundskolen, samt udelukkende 3. og 6. årgang på Herfølge Skole og 
Skolen på Herredsåsen. Herfølge Skole og Skolen på Herredåsen er således udelukkende kontrolklasser (de havde på daværende tidspunkt 
ikke haft LEAPS endnu. På Sønderskov-Skolen var der 230 besvarelser ud af 361 mulige (estimeret antal baseret på klasselister fra E19) og 
således en svarprocent på godt 64%. På Kvaglundskolen var der 155 besvarelser ud af 186 mulige og således en svarprocent på godt 83%. 
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Monitorering af LEAPS-indsatsen v. Kata Fonden 

LEAPS-skolernes fremdrift følges tæt, og der indsamles løbende data på følgende områder: 

1. Implementering 
2. Aktiviteter 
3. Resultater 

De 2 førstnævnte udgør en bred vifte af interne opfølgningsparametre, der anvendes til at understøtte 
skolernes LEAPS-implementering i samarbejde med Kata Fonden. Det samlede datagrundlag består 
blandt andet af halvårlige optællinger af antal projektuger, hvorved den samlede 
implementeringsprocent opgøres. De enkelte lærerteams på skolerne udarbejder ligeledes 
forløbsvurderinger, hvor der evalueres på succeser og udfordringer i projektforløbene med henblik på at 
sikre en vedvarende høj kvalitet i projekterne. Den samlede erfaring med LEAPS i de enkelte 
lærerteams følges ligeledes, idet netop erfaringen med den teambaserede tilgang til gennemførelsen af 
projekter er en essentiel faktor for at skabe succesfulde projektforløb.  

Skolernes resultater vurderes blandt andet på baggrund af faglige test i udvalgte fag, som indsamles på 
årgangsniveau i anonymiseret form. Derudover afholdes der årligt 2 tilfredshedsundersøgelser for 
henholdsvis skolernes lærere og forældre. 

Nedenfor præsenteres antal besvarelser og svarprocenter herfor. 

 

AAnnttaall  rreessppoonnddeenntteerr  ii  ffaagglliiggee  tteesstt,,  KKaattaa  FFoonnddeenn  22001177--22002200  
  DDeellttaaggeennddee  åårrggaannggee  AAnnssllååeett  ssvvaarrpprroocceenntt*  
BBaasseelliinnee  40 50% 
11  åårr  mmeedd  LLEEAAPPSS  27 75% 
22  åårr  mmeedd  LLEEAAPPSS  19 75% 
TToottaall  86  

 

 

AAnnttaall  rreessppoonnddeenntteerr  ii  llæærreerrssuurrvveeyy  KKaattaa  FFoonnddeenn  22001199--22002211  
  AAnnttaall  rreessppoonnddeenntteerr  SSvvaarrpprroocceenntt  
JJaannuuaarr  22001199  94 46% 
JJaannuuaarr  22002200  123 66% 
JJaannuuaarr  22002211  127 69% 
TToottaall  344  

     

 

AAnnttaall  rreessppoonnddeenntteerr  ii  ffoorræællddrreessuurrvveeyy,,  KKaattaa  FFoonnddeenn  22001188--22002200  
  AAnnttaall  rreessppoonnddeenntteerr  SSvvaarrpprroocceenntt  
MMaajj  22001188  561 25% 
AApprriill  22001199  683 33% 
NNoovveemmbbeerr  22002200  686 37% 
TToottaall  1930  

 

 

* Svarprocenten er baseret på estimerede elevtal 
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Det grundlæggende princip for Kata Fondens virke er at udgøre en katalysator for skolernes omstilling. 
Den ugentlige tilstedeværelse på skolerne skaber optimale betingelser for at være tæt på praksis og 
bidrage til LEAPS-implementeringen, hvor den finder sted. De mange mikroindsigter fra LEAPS-
indsatsen, der fx findes i form af mødenoter, udgør således en vigtig datakilde i sig selv, der giver 
værdifuld indsigt på alle niveauer.  

I det følgende præsenteres en oversigt over den praksisbaserede empiri, der ligger til grund for 
erfaringsopsamlingen og resultatopgørelsen i LEAPS-indsatsen (estimerede tal).  

 

KKvvaalliittaattiivvee  ddaattaa  ffrraa  LLEEAAPPSS--aakkttiivviitteetteerr  ppåå  44  sskkoolleerr,,  KKaattaa  FFoonnddeenn  22001177--22002211    
BBeesskkrriivveellssee  aaff  aakkttiivviitteett  AAnnttaall  ggeennnneemmfføørrttee  aakkttiivviitteetteerr  

PPrroojjeekkttddaattaa    
Projektantal 151 projekter 
Uger med projekt  1057 projektuger 
Projektanalyse 6+3  76 forløbsvurderinger 
Projektfremvisninger 151 fremvisninger 
LLeeddeellssee  
Sparringsmøder m. skoleledelse 546 møder 
Styregruppemøder på skolerne 109 møder 
Kommunale styregruppemøder 39 møder 
LLæærreerree  
Sparringsmøder m. lærerteams 714 møder 
Ressourcepersonmøder 369 møder 
Anden mødeaktivitet 32 møder 
Uddannelse af lærere 386 lærere 
Forløbsuge for lærerne 56 kursusdage 
Lærerinterviews 11 lærere 
Interviews m. ressourcepersoner 9 lærere/vejledere 
Læringsberetninger (lærere) 339 beretninger 
EElleevveerr  
Elevstyrede skole/hjem-samtaler 77 årgange 
Læringsberetninger (elever) 113 elever 
Elevinterviews 22 elever 
FFoorræællddrree  
Forældreinterviews 5 forældre 
DDiivveerrssee  
Test og feedback af protokoller m.v. 21 testrunder 
Interviews med eksterne aktører 2 interviews 
Værdianalyse af LEAPS-værktøjerne 1 samlet analyse for alle 4 skoler 
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